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Ikti oturum yapılan bu birleşimde : 
1979 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı (1/208) (S. Sa

yısı : 322) üzerindeki görüşmelere devam olunarak : 
Yargıtay Başkanlığı, 
Milli Eğitim Bakanlığı ve 
Kültür Bakanlığı bütçeleri kabul edildi. 
Genel Kurulun 19 . 2 . 1979 tarihli 57 nci Bir

leşimde Başkanlık Divanına karşı meydana gelen 
* olayların kınandığı ve Başkanlık Divanı yönetimi
ne ve kararlarına karşı bütün milletvekillerinin say
gılı davranmaları gerektiğine dair Başkanlık Divanı 
görüşü ile; 

Aynı konuyla ilgili olarak, Meclis çalışmalarının 
düzenli ve verimli biçimde yürütülmesi için Başkan
lık Divanının alacağı tüm önlemlerin bütün siyasi 
parti gruplarınca desteklenmesine dair Danışma Ku
rulu kararı Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

1979 Yılı Anadolu Üniversitesi (1/211) (S. Sayı
sı : 294), 

1979 Yılı Ankara Üniversitesi (1/212) (S. Sayı
sı : 295), 

1979 Yılı Atatürk Üniversitesi (1/213) (S~. Sayı
sı : 296), 

1979 Yılı Boğaziçi Üniversitesi (1/214) (S. Sayı
sı : 297), 

W79 Yılı Bursa Üniversitesi (1/215) (S. Sayısı : 
298), 

1979 Yılı Cumhuriyet Üniversitesi (1/216) (S. 
Sayısı : 299), 

1979 Yılı Çukurova Üniversitesi (1/217) (S. Sa
yısı : 300), 

1979 Yılı Diyarbakır Üniversitesi (1/218) (S. Sa
yısı : 301), 

(1/219) (S. Sayısı 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

j 1979 Yılı Ege Üniversitesi 
| 302), 

1979 Yılı Fırat Üniversitesi (1/220) (S. Sayısı : 
303), 

1979 Yılı Hacettepe Üniversitesi (1/221) (S. Sa
yısı : 304), 

1979 Yılı İnönü Üniversitesi (1/222) (S. Sayısı : 
305), 

1979 Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi (1/223) (S. 
Sayısı : 306), 

1979 Yılı İstanbul Üniversitesi (1/224) (S. Sayı
sı : 307), 

1979 Yılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 
(1/225) (S. Sayısı: 321), 

1979 Yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi (1/226) 
(S. Sayısı : 308), 

1979 Yılı Kayseri Üniversitesi (1/227) (S. Sayı
sı : 309), 

1979 Yılı 19 Mayıs Üniversitesi (1/228) (S. Sayı
sı : 310), 

1979 Yılı Selçuk Üniversitesi (1/229) (S. Sayısı : 
311) bütçe kanunu tasarılarının da maddeleri kabul 
edildi, tümlerinin gelecek birleşimlerde açık oya su
nulacağı bildirildi. 

22 Şubat 1979 Perşembe günü saat 10.00'da top
lanılmak üzere birleşime saat 21.36'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Muslih Görentaş 

Divan Üyesi 
Rize 

Yılmaz Balta 

Divan Üyesi 
Bursa 

Halil Karaath 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10,00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Şevket Doğan 

DİVAN ÜYELERİ : İrfan Binay (Çanakkale), İsmail Hakkı Öztorun (Adana) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 60 ncı Birleşimini açıyorum. 

III — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1979 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu ile 1979 Yılı Bütçe Kanu
nu Tasarısında Yapılan Değişikliğe Dair C. Senatosu 
Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/208; C. Senatosu : 1/583) (M. 
Meclisi S. Sayısı .' 322; C. Senatosu S. Sayısı : 844) (1) 

A) BAYINDIRLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — 1979 Mali Yılı Bütçe Kanunu Ta
sarısı üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Programımıza göre Bayındırlık Bakanlığı Bütçe
si üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet mevcut. 
Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi üzerinde Grupları 

adına söz oîan üyeler: CHP Grubu adına Sayın Ali 
Haydaır Veziroğlu, MHP Grubu adına Sayın Turan 
Kocal, AP Grubu adıma Sayın Ahmet Sayın, MSP 
Grubu adına Sayın Hüseyin Erdal. 

Şahısları adına söz olan üyeler; lehinde : Sayın 
Âdem Ali Sartoğlu, Sayın Attan Tuna, Sayın Hasan 
Ali Dağlı, Sayın İbrahim Topuz, Sayın Çağlayan Ege. 

Aleyhlirid'e: Sayın Müfit Bayraktar, Sayın Mehmet 
Çaıtalbaş, Sayın Mustafa Rona, Sayım Mehmet Emin 
Dalkıran, Sayın Recep Özel, Sayın Şener Battal, Sayın 
İbrahim Vecdi Aksakal. 

Üzerinde : Sayın Ali Ak, Sayın Burhan Garip Şav-
lı. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Ali 
Haydar Vezimoğlu, buyurunuz. (OHP sıralarından al
kışlar). 

Sayın Veziroğlu, süreniz 20 dakikadır efendim. 
CHP GRUBU'ADINA ALİ HAYDAR VEZİR

OĞLU (Tunceli) — Sayım Başkan, Yüce Kurulun sa
yın üyeleri; Bayındırlık Bakanlığı 1979 Yılı 'Bütçesi 

(1) 322 S. Sayılı Basmayan 16 . 2 . 1979 tarih
li 54 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 
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üzerinde, Grubum Cumhuriyet 'Halk Partisinin gör-
rüşlerini yüce takdirinize sunmak için söz almış bulu
nuyorum. Konuşmama başlamadan önce, Grubum ve 
şahısım adına hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, içeriği bakımından, geçmişte 
olduğu gibi, bugün de ülkemizin Sosyo ekonomik ya
pısında önemli yer alan Bayındırlık Bakanlığı, 1950' 
den bu yana uygulanan yanlış politikalar neticesi 
amacından saptırılmış, sadece 2490 sayılı İhale Ka
nununun tatbikatçısı bir kurum haline 'dönüştürül-

: müştür. Bu klasik çalışma anlayışı kriter olarak kabul 
| edilirse, 1978 - 1979 yılı icraatı, bugüne kadar ihmal 
j edilen kırsal bölgelerimiz'in bazı yörelerime helikopter

lerle gidilebilirken, bu Bakanlığın isam'irni ve did'd'i ça
lışmaları neticesinde, kısmen ide ollsa, ulaşım sağlan
mıştır. Ayrıca, icraatı tespit edilen programını aşmış 

! olduğundan, bu samiımi çalışmalarından ötürü Gru-
j bum adına kendilerimi kutlamayı bir gönev sayıyorum. 

I Sayın milleetvekilleri, bir ülkenin ulaşım sistemi 
: o ülkede yaşayan insanların kan damarları gibidir. 
i Sthıhaöi bir yaşam için sistemlerini sıhhatli olarak ge

lişmesi gereklidir. Ancak, yanlış ulaşım •politikası ne
ticesinde ulaşım sistemimiz dış tekellerin açık pazarı 
için geliştirilmiş bir ulaşım stratejisini oluşltunmakta-
dır. 1950'leriden 'sonra karaybllarıfmızın hızla geliştiril
mesi, demiryollarımızın çürümeye terk edilmesi bir 
raslantı sonucu olmadığı gibi, gerçeklerin de acı kanıtı
dır. 

Demiryolu ulaşımı Türkiye'de 19 ncu yüzyılım 
ikinci yarısında başlar. Bu dönem, emperyalistlerin 
dünya pazarlarını ele geçirmeleri için Avrupa'da en 
azgın rekabet dönemine rastlamaktadır. 'Merkezi bir 
öneme sahip olan Osmanlı İmparatorluğu da bu azgın 
rekabetin girdabına girmüştir. Aksi halde ele geçirilen 
topraklardan elde edilen petrol ve diğer hammadde 
kaynaklarını Avrupa'ya a'ktanmak mümkün olmaya
caktır. 
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Bunun neticesi 1860 yılında ilk imtiyazlı demiryo
lu yapımı ingiliz'lere verilmiş; bununla İstanbul'u 
Bağdat'a bağlama çalışmaları başlamıştır. Bunu takip 
eden yıllarda imtiyazlı yol hakkı daha da hızlandirıl-
mış, netice olarak 1860 - 1892 yılları arasında İngi
lizler, Fransızlar ve Alman'lar toplam olarak 2 682 
kilometre imtiyazlı demiryolu yapmışlarıdır. 

1.892 yılından isonra imtiyazlı yollarda kesin etkin
lik Almanlara geçmiş. Bu etkinliğin Almanlara geçiş 
döneminde demiryolları yapımıyla birlikte ticari iliş
kilerimiz de hızlandırılmıştır. Bu ilişki o kaidar ileri 
düzeye varmıştır ki, «Birinci Paylaşım Savaşı»rida Or
dumuzun Genelkurmayı dahi Alman subaylarına tes
lim edilmiştir. 

Bu kötü uygulamaya Cumhuriyet tarihimin ilk 
dönemlerinde son verilmeye çalışılmış, ulaşımı artır
mak, devralınan demiryolu şebekesini onarmak ve sağ
lıklı bir işletmeye kavuşmak için 23 Mayıs 1927 yılın
da Devlet Demiryolları, Limanları Umum'iyesi adıy
la bugünkü Bayındırlık Bakanlığı kurulmuşituır. 

Geçmişten devralınan en gelişkin alt sistem olması, 
risksiz ve yerli kaynaklara dayalı »olması, ayrıca emek/ 
yoğun teknoloji gerektirmesi nedeniyle Cumhuriyet 
yönetimleri «İkinci Paylaşım Savaşma» kadar demir
yolu ulaşımını ulaşım sistemi olarak kabul etmiş, 1943 
yılında demiryolları tamamen millileştirilmiştir. «İkin
ci Paylaşım Savaşı» ndan Sonra ise dünyada çok şey 
değişmiş, bu değişmelerin başında emiperyalllst sömü
rünün biçimi Ve stratejisi de değişmiştir. 

Bu dönemde sorun yeni pazar aramaktan ziyade, 
mevcut pazarları sonuna kadar kullanmaktı. Yani ba
ğımlı ülkelerdeki ilkel kapitalist İlişkileri tasfiye ede
rek kapalı köy ekonomilerini dağıtmak, en ücra köşe
lere kadar mallarını sokmaktı1. Bu ekonomik değişik
liği yapabilmek için iktidar değişikliği gerekiyordu. 
İşte ülkemiz bu anlamdaki iktidar değişikliğini 1950' 
lerde yaşamıştır. 

Bu değişime uygun olarak, her şey gibi ulaşım po
litikamız da emperyalizmin çıkarlarına uygun bir bi
çimde yeniden tespit edilmiştir. Ülke ulaşımındaki bu
günkü çıkmaz, işte bu tespitin bir neticesidir. Bu de
ğişmenin bir gereği olarak kitle taşumacılığuna yöne
lik olan demiyolu taşımacılığından vazgeçilmiş, ka
rayolu taşımacılığı temel ilke olarak kabul edilmiştir. 

1950'lerie kadar demiryolu şebekesi uzunluğu 
7 597 kilometre İken, karayolu yok denecek kadar az
dı. 1950'lerden 'sonra ise demiryolu şebekesine ancak 
314 kilometre yeril ilave yapılmış, buna karşılık kara
yolu olanca hızıyla geliştirilmiştir. 

1961 yıllarında demiryolları tarafından gerçekleş
tirilen taşımacılık % 68 İken, 1968 yılında ibu oran 
% 40'a düşmüş, günümüzde İse bu oran % 4,rd'i>r. 
Buna karşın karayolları taşımacılığı ise % 94,5'e çıka
rılmış, bunun anlamı da, emperyalizme tam bağım
lılığı sağlamak, onların çıkarlarını korumaktır. Çünkü 
emperyalistlerin otomobil şirketlerine pazar yaratma, 
yaratılan pazarlarını koruyabilmek için de demiryol
larını zararlı işletmeler haline getirmek ilk amaçları 
olmuştur. 

Bunun en somut örneğini Amerika Birleşik Dev
letlerinde görüyoruz. General Motor, 1945 yılında 
Amerika Birleşik Devyletlerinin tüm raylı sistemini 
işletme gerekçesiyle satın almıştır. Oysaki bu satın al
madaki amacı, onu işletmekten ziyade batırmaktı ve 
bunu da başarmıştır. İşte bu firmanın yapmış olduğu 
uzun vadeli hesaplar neticesi 1977 yılı net kârı 
4 467 000 000'dur. 

İşte bu amaçlarını Türkiye'de gerçekleştirebil
mek için Amerika Birleşik Devletleri Karayolları Ge
nel Müdürü 1947 yıllarında Türkiye'ye gelmiş, ha
zırladığı rapor üzerine, 1948 yılında modern kara
yolları çalışmalarına başlanmış Ve Nafia Bakanlığı 
bünyesinde 1957 yılında Karayolları Genel Müdür
lüğü kurulmuştur. Bu amacını gerçekleştirebilmek için 
de Truman Doktrini gereği «Marshal yardımı» adı 
altında Türkiye'yi bağımlı 'kılma adımları atılmış, bu-
na uygun olarak ilk bağımlılık araçları da ülkemize 
sokulmuştur. Çünkü egemen güçlerin tahlili şöyledir: 
Türkiye tarım sektöründe ilerleyecek büyük bir ham
madde deposudur. Bu hammadde depolarını kendi 
çıkarları doğrultusunda kullanabilmek İçin o ülkeyi 
bağımlı hale getirmek gerekirdi. Yine bu güçler bili
yorlardı ki, eğer bir ülkenin hammaddesi ve doğal 
kaynakları dışarıya akıtılmak, tüketim malları ora
ya satılmak isteniyorsa, kısaca o ülke pazar yapılmak 
isteniyorsa, sanayinin, monltaj düzeyini geçmemesi ge
rekir. Eğer tüm ekonomik politikasının dışa bağım
lılığı amaçlanıyorsa, o zaman hem ülkedeki en ücra 
köşeye ulaşılması zorunludur hem de bu ulaşım siste
mi mutlaka her şeyiyle dışa bağımlı tutulmalıdır. Bu 
iki amacın gerçekleşmesi için en uygun ulaşım siste
mi, de, dağa tepeye 'tırmanalbilinen kaplama malzeme
sinden araç ve yedek parçasına, yakıtından lastiğine 
kadar dışa bağımlı olan karayollarıdır. Emperyalist 
güçler bu planın da 1950'den günümüze kadar kendi 
çıkarları doğrultusunda başarıya ulaştırmışlardır. 'Bu 
başarılarının en çarpıcı somut örnekleri, kısıtlı bütçe
lerimizden 1976 yıllarında yapılan ithalatın % 21' 
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nin petrole, % 20,20'sini makineye % 11,12'sinin de 
otomobil sanayimden oluştuğunu görürüz. Bu da top
lam ithalatım % 54,33'ünü teşkil etmektedir, İstatis
tikleri değerlendiMiğimizde, ülkemizde üretilen oto
motiv sanayiinin % 30'unu, anaparçaları dışında, 
ayrıca seyir halinde bulunan 1 290 000 motorlu aracın 
% 40'ı olan 516 bin yabancı maıtka motorlu ulaşım 
araçlarımn benler adedinin 500 bin liradan olduğunu 
dikkate aldığımızda, yaklaşık olarak 258 'milyar lira
yı yabancı firmalara ödediğimiz ortaya çıkmaktadır. 
250 milyar lirayı yabancı firnaalara ödememizle bir
likte daha nice sakıncalı durumlar yarattığı da sizce 
bilinmektedir. Bu da Sadece bu kalemde ne denli sö-
mürüldüğümüzü göstermektedir. 

işte tüm bu olgular nedeniyle biz, 1950 yılından son
raki döneme karayolları dönemi diyoruz. Bu politi
kanın devamı olması nedeniyle bu bütçede karayol
ları yapım, bakım, onarım ve cari harcamaları için 
22 346 720 000 lira ödenek ayrılırken, Demiryolları 
İnşaatı Genel Müdürlüğü yapım, bakım, onarım iş
leri için sadece 1 643 309 000 lira ayrıldığını görüyo
ruz. 

Oysaki, bu yatırımların verimliliğine baiktığımız-
da; karşılıklı 6 şeritli oto yolu yapılsa dahi, saatte 
7 200 yolcu taşıma sözkonusu iken; imalatının tümü
ne yakın yerli olan ve ekonomik yapımıza uygun 
düşen 2 şeritli demiryolu yapılması halinde saatte 50 
bin yolcu taşımak mümkün olacaktır. 

Sorunların, kısa vadeli, geçici çözümleriyle birlik
te, asıl uzun vadeli sorunlar üzerinde çalışıp, daha 
fazla Isömürüimemize müsaade edilmemesini dileriz. 

Sayın milletvekilleri, söz de milliyetçiler grubu
nun enkaz olarak bize devrettikleri tepe noktasına 
ulaşmış ibir enflaisyon, döviz darboğazı, dışa bağımlı 
ve tüketime yönelik çarpık, yüzeysel bir sanayileş
me, aşırı tülketim eğilimi, dış saygınlığını yitiren bir 
Türkiye ve onun dayalı olduğu (sınırsız dış borç poli
tikası, sabit ve dar gelirli geniş halk yığınlarının ağır
laşan yaşam koşullarıdır. (AP sıralarından gülmeler, 
gürültüler) 

Geçen iktidarların yanlış, dağınık, tutarsız ve sa
vurgan ekonomik politikasının bugünkü sonuçları de
ğil mi bunlar? Bu gerçekleri bilmelerine rağmen sus
mayan ve bugünkü Hükümeti Well's Fargo anlaşma
malarına zorlayan tüm etkenlerin sadece bir parçası 
olarak kabul ettiğim inşaat ve maden sektörü için Ti
caret Bakanlığı kanalıyla bu grubun sağladığı imti
yazlı imalatın tablosunu bilgilerinize sunacağım. 
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1972 - 1978 yılları arasında ülke ekonomisine kat
kısı olmayan, sadece çok uluslu şirketlerin ürünleri
ni değerlendirme amacını taşıyan; işçimiz'in ve köylü
müzün alın teri, yurt dişında çalışan yurttaşlarımızın 
emeği karşılığı sağlanan dövizin, sorumsuzca ve bile
rek 452 824 325 doları yaklaşık olarak 13 585 209 750 
lira, yabancı şirketlerin kasalarına aktarılmıştır. Bu
nun da 10 000 355 OOO'iik kısmı 1975 - 1978 yılları 
arasımda Ticaret Bakanlığının Müsteşarlık görevini ve 
bu kurumun Bakanlığını yapan ve bugün Parlâmen
toda demokrasi gereği ve ülke bütünlüğü açışımdan 
bulunmaması gereken, çağdışı felsefesiyle demokra
siye inanmadıklarına inandığımız ve iddia ettiğimiz 
toplumumuz için büyük önem taşıyan milli ve mane
vi değerleri karanlık emellerine alet ederek oy avcı-
lığıyla burada bulunan, komuta zindiri dışında ken
dilerine oy verenlerin dahi tanıyamadıkları, bütçe gö
rüşmelerinin genelinde bir siyasi kuruluşun sözcülü
ğünü yapan zamanın sorumlusu tarafından gerçek
leştirilmiştir. İthal edildiği andan itibaren de maki
neler çürümeye terk edilmişlerdir. İşte bu ve buna 
benzer kişilerin kimden yana ve kime karşı oldukları
nı ve hangi güçlere hizmet ettiklerini siz sayın üyelerin 
takdirlerine sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, bilgilerinize sunduğum çar
pık ve her yönüyle dışa bağımlı olan bu icraatlardan 
en kısa zamanda vazgeçip ülkemizin sosyo - ekono
mik yapısına uygun düzenlemelerin vakit geçirilme
den yapılmasının zorunlu olduğuna inanıyoruz. Bu 
nedenledir ki, konuyla ilgili uyarı, öneri ve temenni
lerimizi sunmaya çalışacağım. 

Ulaşım sistemimizi her yönüyle bağımlı kılan, kul
landığı enerji bakımından % 83'ü petrole dayalı olan 
karayolu taşımacılığı terdiıhinden vazgeçip demiryolu 
taşımacılığı, buna ek olarak da denizyolu taşımacılı
ğı cazip hale getirilmelidir. 

Bireysel taşımacılık yerine kitle taşımacılığı proje
lerini gerçekleştirme ve bunları uygulamaya koymak 
için çalışmalar hızlandırılmalıdır. 

Daha evvel arz ettiğim, son 6 yıl içerisinde ekono
mimizin çıkmazına rağmen, 13,5 milyar Türk Lirası 
ödenerek yurdumuza sokulmuş olan ve ekonomik 
krizden ötürü yatırım yapılmadığından çürümeye terk 
edilmiş milli servetimizin bir parçası olan ve bugün 
özel sektör denetiminde bulunan makine parklarına 
halk, devlet ve özel sektörün makine parkı iştiraki ile 
devlet denetim ve desteğinde konsors'iyumiar kurul
malı, teknik gücün de desteğiyle bu konsorsiyum
lar acilen oluşturulmalıdır. Yurt içi elzem transit yol-
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ların yapımında ve yurt dışında İse iş olanağı sağla
narak bu makine parlkı ve teknik güç değerlendiril
melidir. 

BAŞKAN — Sayın Veziinoğlu, 2 dakikanız kaldı. 
Lütfen, rica ediyorum. 

ALÎ HAYDAR VE2İR0ĞLU (Devamla) — To
parlayacağım Sayın Başkanım. 

Karayollarımızın bakımı ve onarımı için bu büt
çede ayırdığımız 11 milyar Türk Lirası gelecek yıl
larda daha 'büyük rakamlara ulaşacağından, 'bu öde
nekler endirekt vergi gelirlerinden karşılandığından, 
yolu kullanan da hiç kullanmayan da aynı oranda 
'bakım ve onarım payına katılmaktadır. Oysa kara
yollarını hâlen seyir halinde ibülunan 1 299 000 mo
torlu araç ve transit yük taşıyan TIR'lar yıpratmakta
dır. Yeni bir 'vergi düzenlemesiyle tek kanalda oluş
turularak karayolları bakım, onarım fonunda topla
narak milyarları aşan ödenek ve harcamaları (bütçele
rimize yük teşkil ettirmeden tüm halkın zaten akar
yakıt ve parça giderlerine dolaylı olarak yaptıkları 
katkı, yol bakım ve onarımı için azaltılmış olacak. 
Bu giderler yolu yıpratandan alındığında eşitlik ilke
si kısmen de olsa kanıtlanmış olacaktır. 

Karayollarımızın yapımı, onarımı, bakımı ve tüm 
mesuliyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait oldu
ğuna göre illeraraisı karayolu trafik denetimi de Ka
rayolları Genel Müdürlüğüne devredilmelidir. Kara
yolları Genel Müdürlüğüne bu denetim verildiğinde 
teknik elemandan oluşacak bu yeni ve dinamik kad
ronun koyacağı hizmet neticesi 1977 verilerine göre 
seyir halinde bulunan 1 299 000 motorlu taşıta karşın 
970 'bin ehliyet, 3'24 hin ehliyetısiz sürücü olmaz, yıl
da 628 ıbin yurttaşımız hayatını kaybetmez ve 554 
milyon lira maddi hasara sebebiyet verilmez. 

Ülkemizde üretilen ve -ithal edilen demirin % 78'i, 
çimentonun % 35'i, kerestenin % 100'ü kamu sektö
rüne ait müesseselerce üretilmektedir. Bu üretimin 
büyük bir holümü yine kamu sektörüne ait inşaat
larda kullanılmaktadır. 

Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatları hazırlandığın
da, şartname gereği müteahhit firmalara % 25 kâr 
haddi tanınmaktadır. Bu da yaklaşık olarak yılda 6 
milyar lirayı 'bulmaktadır. Buna karşın, müteahhit fir
malar finansman 'sıkıntısı çektiklerinden, değeri üze
rinden prim miktarına göre resmi kurumlarca veril
miş olan tahsis belgelerini, aracılara, kârlar karşılığı 
devretmektedirler. Bu da, inşaat programını paralel 
olarak yürütmekle beraber gecikmelere sebep olmak
tadır. Bu nedenle de işletmeler geç üretime girmekte 

ve her yıl fiyat farkları yapıldığından maliyet yüksel
mekte, ayrıca da çeşitli dönemlerde Bakanlar Kurulu 
kararnameleriyle milyarları aşkın fiyat farkları öden
mesine sebep olmaktadır. 

Tüm bu aksaklıkların giderilmesi, yılda milyarla
rı aşkın ödemelerin yapılmaması için, tahsis belgele
ri üzerinde spekülasyon yapılmaması içim, inşaatların 
programlarına göre bitmesi ve tekrar tekrar ödeme
ler yapılarak devlet hazinesinden haksız kârlar çıkma
ması için, nakliyeler dikkate alınarak, 'inşaatların ana 
temel maddeleri olan demir, çimento, kereste bilabe-
del inşaat seyrine göre devlet tarafından verilmeli, 
müteahhit firmaların istihkaklarında sadece girdi çık
tı yapılıp, bu haksız kazançlar ortadan kaldırılma
lıdır. 

BAŞKAN — Sayın Veziroğlu, lütfen toparlayın 
efendim. 

ALİ HAYDAR VEZtROĞLU (Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkanım. 

Sayın milletvekilleri, bilgilerinize arz ettiğim ko
nuların yanında en önemli konulardan birisi de, ya
tırımcı bakanlıklar ve kurumlar arasındaki koordine-
s'izliktir. İşte bu koordinesİzlik, icraatların ve teknik 
elemanların da tek elden organize edilmemesi netice
si, kurumlararası değişik birim fiyatları uygulanmak
ta; Karayollarının o günün parasıyla 500 milyona mal 
edilen 258 kilometre ara ve transit yolları, Devlet Su 
İşleri tarafından inşa edilen barajların sular altında 
bırakılmıştır. 

Objektif olarak baktığımızda görüyoruz ki; bun
lar, sınırlı yatırımlarımızı olumsuz yönde etkilemek
te ve bütçelerimize milyarları aşkın gereksiz zarar
lar getirmektedir. 

Bu eksikliklerin giderilmesi, ülke ekonomisine mil
yarlarca lira zararın tekrarlanmaması için, teknik ele
manların tek elde toplanması, inşaatların tek elden 
organizesi ve yatırımcı bakanlıklararası teknik koor
dinasyon kurulu oluşturulmasında büyük yarar ola
cağı inancındayım. 

Sayın milletvekilleri, zamanın ısınırlı olması nede
niyle yüce takdirlerinize sunmuş olduğum bilgi, uyarı, 
öneri ve temenniler ışığımda, 'Bayındırlık Bakanlığı 
1979 Yılı Bütçesine Grubumuz olarak olumlu oy ve
receğimizi arz eder, bu bütçenin ulusumuza ve Ba
kanlık mensuplarına hayırlı olmasını diler, en içten 
saygılarımı sunarım. {CHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Vezliroğlu. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Tu

ran Kocal, buyurunuz efendim. 
Süreniz 20 dakikadır. 
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MHP GRUBU ADINA TURAN KOCAL (İs- I 
'tanbul) — Sayın 'Başkan, sayın milleltvdkiilleri; Bayın
dırlık (Bakanlığının 1979 yılı bütçesi üzerinde Mil
liyetçi Hareket Partisi Grubu adına Söz almış bulu
nuyorum. Sözlerime başlarken şahsım ve Grubum 
adfna hepinizi hürmetle selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, Bayındırlık Bakanlığının gö
revleri, 13 . 7 . 1972 tarih ve 1609 sayılı Kuruluş ve. 
Görevleri Kanunu ile belirlenmiştir. Bakanlığın esas 
görevleri, ulaşım hizmetlerini en iyi şekilde yerine 
getirmek, karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayo
lu tesisleri altyapılarını Ve akaryakıt ve doğal gaz bo
ru hatlarını inşa 'etmek ile ayrıca kamu kuruluşlarının 
inşaatlarını yapmak Ve mevcutları onarmaktır. 

Bu hizmetler genel müdürlükler, bölge müdür
lükleri, müdürlükler ve daire başkanlıkları halindeki 
'bir kuruluş ile yürütülmektedir. Bunları teker te
ker sıralarsak Hava Meydanları ve Akaryakıt Te
sisleri İnşaatı Genel Müdürlüğü, Limanlar İnşaat Ge- I 
nel Müdürlüğü, Demiryolları İnşaat Genel Müdürlü
ğü ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü olmak üzere 4 I 
Genel Müdürlük hacmi içinde çalışmaktadır. 

Bakanlığın 1979 yılı Bütçe raporu, Bakanlığm 
3 804 personelinin var olduğunu izah etmektedir. 
Yine 1979 Bütçesinde personel giderleri toplamı 21 I 
milyar lira civarında olduğuna göre, kişi başına dü- I 
şen ödeme, ortalama olarak yılda 564 bin lira; 1 ay- I 
da 47 bin lira kişi başına düşmektedir. Ülkemizde 
1 ayda 47 bin lira alabilen personel olmadığına gö- I 
re, şimdi soruyorum: Raporunuzda, personel adedi- I 
ni mi az gösteriyorsunuz, yoksa personel giderlerini I 
mi fazla tutuyorsunuz? Kısaca, personel giderleriril I 
noksan yazamayacağınıza göre, raporunuzda mevcut I 
personelinizi neden az gösteriyorsunuz? Cevabını he- I 
men biz verelim : Kadrosuz elemanların mevcudiye- I 
tinden Bayındırlık Bakanı göreve gelir gelmez; uzun I 
seneler bu 'Bakanlığın üst kademelerinde bulunan tecrü- I 
beli bürokrat ve memurlarımıza çeşitli usuller için- I 
de, «kapıyı dışardan kapar mıisrn>x demiştir. Müste- I 
şar gibi işe buradan başlayan Sayın Bakan, yeni aldı- I 
ğı tecrübesiz elemanlar ile kapıyı dışarıdan kapatma I 
görevini bunlara yaptırmaya başlamıştır. Sayisız tec- I 
rübeli elemanlar sürülmüş ve atılmıştır. Bunların ye- I 
rine ise, 12 Mart 1971 döneminin Sıkıyönetim Mah- I 
kemelerinde, milsafireten olmayan sebeplerle ifade I 
veren ve ücretsiz otel haline getirilen askeri cezaev^ I 
teri sakinleri ile bir kısmını doldurmuştur. Bir kısmı- I 
nı da soyadları «Elçi» olan vatandaşlarla tamamla- I 
mistir. Bir kısmı da, Türk Ceza Kanununun 141 ve J 
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142 nci maddelerini kabul etmeyenlerle doldurmuş
tu^ 

Ayrıca Bakanlıktaki bu elemanların değil çalışa
cak odaları, oturacak sandalyeleri dahi yokken, fazla 
mesai adı altında ücretler ödenmekte olduğunun söy
lentileri ayyuka çıkmaktadır. Bakanlık bünyesinde 
görev verilenlerin bir kısmının okur - yazar olmadığı 
ve Bakanlığa gelen vatandaşların konuşmalarını an
lamadıkları ifade edilmektedir. İşe alınan kişilerin 
alınmasında, İşçi Bulma Kurumu gibi aracıların mev
cut olduğu da 'söylenmektedir, 

Fazla mesailerin pazar ve bayram günleri dahi 
verildiğinden bahsedilmektedir. Yurt içinde tamamen 
keyfi ve usulsüz gezi programları düzenlendiğinden 
haberimiz vardır. 

Bakanlık bünyesinde düzenlenen seminerlerde ay
nen TÖB - DER'in kongresinde olduğu gibi ideolojik 
eğitimler yaptırıldığının var olduğunu da biliyoruz. 
1978 yılı Bütçe görüşmelerinde Sayin Bakanın aldığı 
talimat üzerine bunu da yaptırdığını biliyoruz. Şöy
le ki, 1978 yılı bütçe görüşmelerinde Cumhuriyet 
Halk Partisi sözcüsünün bu kürsüden Söylediğini ay
nen okuyorum : «Onları hizmet içinde eğitiniz sa
yın Bakanım. Gerekirse Türkiye devrimler tarihini 
bir kere daha okutup inandırılacak seminerler yaptı
rınız» Sanki burası bir okulmuş gibi. 

Bu talimatla alınan militanların bir kısmı da An
kara CHP teşkilatı üyeleri olup, daha hızlı militan 
olmalarını sağlamak içindir. 

İşte bu anlayış içinde raporda rakamlarla hakikat
ler daha açıklığa çıkarılmış bulunmaktadır. 

Genel müdürlüklerin bütçelerinin incelenmesine 
geçelim, 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü : Bu Genel Mü
dürlüğün 1978 yılı içinde İnşa ettiği kamu inşaatları
nın 1977 yılı ile m2 olarak aynı olduğunu, yani 
2 900 000 m2 civarında olduğunu ifade edebiliriz. 1979 
yılında ise, bir evvelki yıla göre 35 bin m2 fazla bir 
iş hacmi öngörülmektedir. Halbuki bu 1977 yılında 
yapımı sona ermekte olan inşaatların tamamlanma-
sındandır. Yeni inşaatların miktarı çok daha azdır ve 
1978 yılı içinde yaptırılanların birçoğunun parasını, 
yapanlar yerine IMF alıp götürdüğünden, inşaatlar 
yarıda kalmış, alacaklılar Genel Müdürlüğün kapısın
da istihkak kuyruğuna girmişlerdir. Bu Genel Mü
dürlüğe 1977 yılında ayrılan ödenek 7 649 576 000 
lira; 1978 yılında 7 800 000 000 civarında, yani <% 1,1 
oranında artış varken, 1979 yılındaki ödenek miktarı 
artan fiyatlar karşısında gerileme göstermektedir. 
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Demiryolları İnşaatı Genel Müdürlüğü : Demir- I 
yollan 'inşaatlarımıza Cumhuriyet tarihimizden ev
vel başlanmış ve tamamlanmış olanları olmakla bera-
ıber, Cumhuriyet tarih'imizde 'de olumlu faaliyetler 
yapılmıştır. 

1950 yılından sonra, karayolu 'inşaatına verilen 
önem, 'demiryolu inşaatına verilmem işitir. Demiryolu 
'inşaatlarımızın 'teknik ve ilmi çalışmalar ile bugünkü 
dünyanın kalkınmış ülkelerinin demiryollarının du
rumuna gelmesi şarttır. Bilhassa ekonomik balkım
dan, petrolün bütçeleri kar gibi eritmesi karşısında, 
demiryollarına olan ihtiyaç »daha da fazla duyulmak
tadır. Mevcut demiryollarımızın yeniden ele alın
ması ve feci kazaları önleyici teknik ihtiyaçların mu
h a t t a yerine getirilmesini şart görüyoruz. 

Toplu taşımacılığa geçilmesi, yani ucuz (taşımacı
lığın olabilmesi için demiryollarımızın yeniden ele 
alınmasını şart görmekteyiz. 1978 yılında demiryol
ları bütçesi ile 1979 yılı bütçesin© konan 1 643 309 000 
lira arasında bir fark olmadığından, geçen sene büt
çe görüşmelerinde ihtiyaçtan bahsedilmesine rağ
men, gereken ilginin 1979 bütçesine 'gösterilmediğini I 
göstermektedir. 

Bunun en yakın misali de arka arkaya meydana 
gelen tren kazalarında personel hatası varsa dahi, 
demiryollarımızın teknolojiden mahrum oluşu da se
beplerden bir tanesidir. I 

Ülkemizin kalkınabilmesi için demiryolları inşaatı
na daha çok önem verilmesini şart görmekteyiz. 

Limanlar inşaat Genel Müdürlüğü : Ülkemizin 
3 tarafı denizlerle çevrilmiş olmasına rağmen, 1950 
yılına kadar Allah'ın bize verdiği bu büyük nimetten 
hiç faydalanmayı dahi düşünmemişiz. Denizlerimiz
de gerekli taşımacıli'k ve döviz gelirleri düşünülerek 
limanlar yapılmasına başlanılmadığı gibi, gerekli is
keleler dahi yapılmadı. I 

'1950 yılından sonra limanlar mevzuunda oldukça 
hızlı bir çalışma yapılmış olmasını da memnuniyetle 
ifade etmek istiyoruz. 1978 yılı içinde liman çalış
maları, evvelki yıllara nazaran yok denecek kadar I 
azdır. 1979 yılı, Dördüncü Beş Yıllık Plan çalışma
sının birinci yılı olmasına rağmen, tahsis olunan bul- I 
çe ile de anlaşılmaktadır ki, Ecevit Hükümeti Allah'ın 
bize verdiği bu deniz nimetini, verenin büyüklüğüne 
rağmen reddedilir anlayışı ile gerekli önem verilme
miştir. 1977 yılında bu bütçeye konan miktarın 790 
milyon olmasına rağmen, 1979 yılı bütçesinde ise '1,1 
milyar olduğunu görmekteyiz. Bu rakamı 1977 yılı 
para kıymetine göre değerlendirirsek, 400 milyon ci- | 

I varında bir tahsisatın ayrılmış olduğunu görmekle 
1977 yılında bu bütçeye konan rakamın tam % 50 
nispetinde noksanı olduğunu anlarız. 

Bu düşünce, bu 'Hükümetin kalkınmada hiçbir 
katkısı olmayacağının bir belgesidir. 1978 yılı içinde 
yüzde sıfır kalkınma hızının gerçekleşmesi, işte bu 
yapının bir tezahüründen doğmuştur. 

Hava. Meydanları ve Akaryakıt inşaat Genel Mü-
* dürlüğü: Hava meydanlarımızın çok hızlı olarak ve ha

va trafiğine imkân verecek şekilde düzenlenımesi ve 
inşaatlarına devam edilmesini şart görmekteyiz. Ha
va meydanlarımızın, olumlu rii'telitke, senelere göre, 
yatırımlarda bulunduğu söylenmekle beraber, yeterli 
olmadığını tekrarlamak isterim. 

1978 yılı içinde bu bölüme ayrılan meblağın % 47' 
sinin gerçekleştiğini raporda görüyoruz. Fakat 1978 

yılı içinde hesapsız kitapsız artan pahalılık karşısında 
rakamsal olarak harcamalar % 47 olmasına rağmen, 
yatırımın neticeye giden, yapılan iş hacmi olarak 
1978 yılında öngörülen hizmetlerin % 1'9'u civarında 
olduğunu da görüyoruz. 

Bunun manası şudur : 1978 yılında yapacağını 
iddia ettiğiniz ve söylediğinizin % 80'ini dahi yapa
madınız. Bu mudur muvaffak olmak? Bu anlayış 
ve çalışma mı ülkemizi kalkındıracaktır? Hemen ifa
de edelim ki, bu tip tatbikata, ülke kalkınmasında ge-

I riyo sayış denir. 
Sayın milletvekilleri, CHP Hükümeti, fakir fuka

ralık edebiyatı yaparak, ülkemizde geri bırakılmış böl
geler olduğunu söylemiştir ve söylemektedir. Şimdi 
bakalım Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planındaki 
yapı işlerindeki yatırımlarına : 

Ülkemizin Batı kesimine 2 539 000 000 liralık ya
tırım yaparken, Doğu bölgelerimize ise yalnız 217 
milyon liralık yatırım öngörmektedir. Işite size, söy
lediği ile yapma'k istediği arasında hiç tutarlılık ol
mayan bir anlayış. Benden eVvel konuşan sözcü bu
rada bunun yine tersini söyleyebilmiştir. 

1978 yılı Bütçesinde bütün parti grupları, vila-
I yetlerin isimlerini vererek hava meydanları yapılma

sını istediler. Şimdi bakıyoruz, 'istenenlerin hiçbirisi 
I ele alınmadığı gibi, yapılması öngörülenlerin de, ta

mamen CHP'li sayın üyelerin ve Hükümetin tenkit 
ettiğini bizzat kendisi yapmamaktadır. Bu ne biçim 
anlayıştır? 

!İ979 yılında yapılması düşünülen hava meydan
larına bir göz atalım. 

istanbul, izmir, Antalya... Neden Malatya yok, 
I Erzurum yok, Gaziantep yok? Bayındırlık Bakanliğı-
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na 1979 yılı için ayrılan ödenek 17 702 122 000 lira, j 
1978 yılında T2 176 371 000 lira, 1977 yıllında ise 
9 921 637 000 liradır. Rakamlar olarak artış gözü
küyor. Aslında % 70 para değerindeki düşüşün 1978 
yılı için 3 653 000 000 lira, 1979 yılı için de 
5 310 000 000 liradır. '1977 yılıyla 1979 yılı arasın
da tam 4 milyar liralık bir noksanlık olmaktadır. Si
zin kalkınma felsefeniz ve iddialarınız böyle midir? 
1977 yılının 9 921 637 000 lirasının, 1978 yılında 
% 3*3'üriü, 1979 yılında ise % 55'ini tahsis olarak 
ayırabildiniz. 

Diğer bir ifade ile buna şöyle denir: 1978 yılında 
sizin gibi 3 Hükümet, bizim Hükümetimize eşittir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü, 5539 sayılı Kara
yolları Kuruluş Kanunu ile teşekkül etmiş bir genel 
müdürlüktür. Bu genel müdürlük otoyol, Devlet 
ve il yollarını yapmakta, onarmakta, köprü ve tünel
leri ve bunların plan ve projelerini en iyi şekilde 
yapmaktadır. 1950 yılından itibaren ülkemizde ka
rayollarının yapılmasına büyük bir hız verilmiş, ol
dukça büyük hizmetler yapılmıştır. Karayolları Ge
nel Müdürlüğü emrine verilen 1977 - 1978 ve 1979 
yıllarındaki tahsisleri incelediğimiz zaman, fiziki ne
ticeye varan, en düşük olanının yine 1979 yılı oldu
ğunu görmekteyiz. Rakamsal olarak 1979 yılı için 
ayrılan ödenek 21 229 220 000 liradır. Bunun 
12 123 500 000 lirası yatırım ödeneği, 9 078 920 000 
bin lirası cari harcamalar ve 20 '800 000 lirası trans
fer ödeneğidir. Bu rakamları 1977 yılı içerisindeki 
rayiçlere göre hesap edersek, karşımıza çıkan kesin I 
rakam 6 370 000 000 liradır. Kaldıki, 1977 yılı öde
neğinin 13 200 000 000 lira olması ile :% 50 nok
san bir ödeneğin ayrıldığını görmekteyiz. 

Ayrılan ödenek bu olmakla beraber, bu ödenekle 
1979 yılından bir evvelki yıl gibi i% 43'ünü tahakkuk 
ettirebilirseniz, bu yeni yol yapamayacağınızın, ba
sit birtakım tamirlerle uğraşacağınızın ifadesi olur. 

Sayın milletvekilleri, -. geçen seneden ifade etmiş
tik - şehirlerarası devlet yollarının ücretli olmasını I 
istemiştik. Biz Milliyetçi Hareket Partisi Grubu ola
rak bunu şart görmekteyiz, ücretli olması lazımdır; S 
ama istanbul Boğaz Köprüsünden Belediye Gelirleri 
Yasasında olduğu gibi, Devletin yatırımı ile meydana 
gelen bu eserden temin edilecek gelirleri belli bir ke
sime, belli bir belediyeye vermemek kayıt ve şartı ile. 

Boğaz Köprüsünün yasa' ile tespilt olunan % 50 
geçiş ücretini İstanbul Belediyesine vermek için yasa I 
hazırlayacaksınız, değiştirme önergelerimizi reddede- I 
çeksiniz, fakat Hükümet içindeki destekçi bakanlıkla- I 

rınızın kazan kaldırmiası üzerine geçiş ücretinin yü
rürlük tarihini de 1982 yılına tehir etmek suretiyle bu 
Hükümeti ayakta tutmaya çalışacaksınız... 

Muhterem Milletvekilleri, benden evvel konuşan 
Sayın arkadaşımız, Karayollarının 1978 yılı çalışmala
rında Sayın Bakanın, Doğu bölgesine, Güneydoğu 
bölgesine karayolları yapımında büyük hizmeler yap
tığını ifade ederek Sayın Balkanı tebrik ekliyor ve he
men arkasından da 1950 senesinden sonra karayolla
rına Demokrat Parti Hükümetini, yapmış olduğu 
hizmetlerden dolayı da emperyalist ve sömürücü ola
rak itham ediyor. Bu ne perhiz bu ne lahana turşu
su? 

Gene, dışardan alınan motorlu araçların, «Bu 
memleketin ekonomik sömürüsü» olduğunu iddia edi
yor. Ben de katılıyorum, doğrudur, aynen katılıyo
rum. Hakikaten bu kadar çeşitli marka motorlu ara
cın olmaması lazımdır, bunun disipline edilmesi lazım
dır. Ama hemen söylüyoruz, daha 2 gün evvel Resmi 
Gazetede Hükümetiniz, istenilen arabanın, istenilen 
markaya bakılmaksızın, 2 500 santimetreküp hacimli 
olan ve 4 silindirli motorlu araçların alınmasına ka
rar vermiştir. Bu ne biçim anlayıştır? Burada çıkıp 
bunu böyle söyleyeceksiniz, öbür taraftan da Resmi 
Gazetede ilanlarla söylediğinizin tamamıyle tersini ya
pacaksınız; olmaz böyle şey. 

Ticaret Bakanlığında dışa bağlılık örneği vermek -
suretiyle zımnen dahi olsa Milliyetçi Hareket Partisi
nin demokrasi anlayışı olmadığını ifade etmek iste
yenlere hemen şuradan sesleniyoruz, gelecek 3 yılın 
Türk ürünlerini yabancılara rehin eden, Milliyetçi Hü
kümet midir, yoksa sizin Hükümetiniz midir? Söyle
yiniz, (MHP ve AP sıralarından alkışlar) 

Yine siz söyleyiniz, IMF'ye beyaz bayrağı çeken, 
Milliyetçi Hükümet midir, yoksa sizin Hükümetiniz 
midir? Yine söyleyiniz, ABT'ye «(gel de nasıl geliraen 
gel» diye yalvaran, Milliyetçi Hükümet midir, yoksa 
sizin Hükümetiniz midir? Yine söyleyiniz, «yabancı 
sermayenin bu memlekete kurullmiası içtin nasıl 
yaparsanız yapın, hainıgi müesseseyi işletirseniz 
işletiniz» dliye açık beyanatlar verip, şikâyetler 
eden, Ecevit Hükümeti midir, yoksa koalisyon hükü
metleri midir? Olmaz böyle şey. İnsanın herhangi 
bir sözünün ne olduğunu ve manasını bilmesi lazım
dır. 

Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak demokrasiye 
sonuna kadar inanmış bir siyesi teşekkülüz; lafla de
ğil, gerçekçi olarak inanmışız, inanmayanların kimler 
olduklarını, geçmiş tarihlerde olduğu gibi, bugün de 
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ve gelecekte de bütün Türk Milleti çok iyi görmüştür 
ve görecektir. 

Hepinizi hürmet ve sevgiyle selamlarım. (MHP ve 
AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocal. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Ahmet Sayın. 

(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Sayın Sayın, konuşma süreniz 20 dakika, buyurun. 

AP GRUBU ADINA AHMET SAYIN (Burdur) 
— Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; şah
sım ve Grubum adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Memleketimizin imarında, kalkınmasında, refahın
da büyük hizmetler veren bu yüce müessese, hepini
zin bildiği gibi geçen sene Ecevit ve ortaklarının iş
galine uğramıştır. İşgalde bu müessesenin başına, bir 
koltuk uğruna kendisine teslim edilen en kutsal ema
nete ihanet edebilen bir şahıs getirilmiştir. Koltuğuna 
sımsıkı sarılmış ve görevine devam etmektedir. Biz 
kendisini vicdanıyla başbaşa bırakıyor; bakalım mem
lekete neler yapmış, ne gibi hizmetler vermiş onun 
muhasebesine geçiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi 
zihniyetine, Cumhuriyet Halk Partililerden daha bağlı, 
hatta daha da ileride olan bu Bakanın icraatım 2 kı
sımda incelemek istiyorum: 

1. Personel hareketleri, 
2. Yatırımlar. 

Sayın Bakan geçen seneki bütçe müzakerelerinde, 
Bütçe Plan Karma Komisyonu zabıtlarının 3 ncü cilt 
209 ncu sayfasından aldığım şu sözleriyle icraata baş
lamıştır; zabıtlardan aynen okuyorum: «Türkiye'de en 
başarılı kuruluş olma iddiasındaki gayretleri bugüne 
kadar Karayollarının çalışmalarını başarılı bir düzeye 
getirmiştir. Ancak, değerli konuşmacı arkadaşlarımın 
yer yer belirttikleri gibi, son yıllarda bazı politik 
baskıların ve eş dost kayırmalarının Karayollarının 
bünyesine az dahi olsa sirayet ettiğini ve Karayolları
nın çalışma randımanının düştüğünü de huzzurunuzda 
arz etmek isterim. Bakanlığım süresince Karayollarını 
politik baskılardan, eş ve dost kayırmalarından uzak 
tutacağım hususunda Sayın Heyetinize güven ver
mek isterim» demiştir. 

Bu sözler hakikaten fevkalade; Türkiye'de bütün 
namuslu, faziletli insanların benimsediği, yapılmasını 
istediği sözlerdir. Ama, değerli milletvekilleri Sayın 
Bakan ne yapmıştır? Başta kardeşi thsan Elçi'yi Özel 
Kalem Müdürlüğüne getirmiştir. Bir yakın akrabası 
Karayolları ile hiç ilgisi yokken Diyarbakır bölgesin
de şube şefi, bilahara alelacele bölge bakım şefi ya

pılmıştır. Bakanın bir başka yakını asfalt şefliğine ge
tirilmiş; fakat yakınlarına özel iş temin ettiği ve usul
süz işler yaptığından, kısa bir süre içinde genel Mü
dürlük müfettişleri raporuyla görevinden alınmıştır. 
Bunun yerine bir başka bakanın yeğeni asfalt şefliği
ne getirilmiştir. 

Bu Hükümet kurulduğundan beri diğer müessese
ler gibi bu Bakanlık da partizanlığın kol gezdiği bir 
müessese olmuştur. Görevlerini bi hakkın yapan üs
tün vasıflı devlet adamları alınarak yerlerine, hiçbir 
yeteneği olmayan CHP'li militanlar yerleştirilmiştir. 
Bakanlıkta bir müsteşar yardımcısı, 5 genel müdür
den 4'ü, 2 daire Başkanı görevlerinden alınmışlardır. 
Karayolları Genel Müdürlüğünde ise, Genel Müdür 
başta olmak üzere, 4 genel müdür yardımcısı, 9 daire 
başkanı, 17 bölge müdürlüğünden 15'i değiştirilmiştir 
Bundan ayrı olarak merkeze ve taşra teşkilatında çeşit
li kademelerde yetişmiş çok sayıda eleman da, görev
lerinden alınarak, yerlerine Bakanın yakınları ve 
CHP'nin militanları getirilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, görüyorsunuz ya, Sayın 
Bakanın Komisyonda sizlere verdiği sözü... Aynı se
çimlerde Adalet Partili seçmenlere verdiği söz gibi. 
(AP sıralarından alkışlar) 

Sayın Bakan seçim nutuklarında seçmenlerine aca
ba neler söylemiştir, ne vaatlerde bulunmuştur? «Aziz 
vatandaşlarım, Adalet Partisine oylarınızı verir, beni 
milletvekili yaparsanız, ben istafa eder, koltuk uğru
na CHP'yi iktidar yaparım» mı demiştir? Bu vaatlerle 
mi milletvekili olmuştur. 

Biz bunları bildiğimiz için, böyle bir kimseye, üye
si olduğu Hükümete inanmadık, başarılı olamayacak
larını peşinen söyledik. Sizlerin de gördüğü gibi za
man bizleri haklı çıkarmıştır. 

Neyse, daha da devam edelim. Devlet kademele
rinde hiç görev almayan, hiç memuriyeti olmayan 
kişiler halen en üst derecedeki görevleri işgal etmekte
dirler. İçlerinde 12 Mart döneminde mahkûm olmuş 
'kişilerin de görev yaptığı bu kadro devlet işlerini bir 
yana bırakmış, sadece Bakanın mensup olduğu zih
niyete hizmet etmektedirler. Devlet hizmetinde en az 
10 yıllık hizmeti olmayanlar 657 sayılı Personel Ka
nununun hilafına 1 ve 2 nci derecedeki görevlere 
atanmaktadırlar. Danıştay üçüncü dairesinin 2.11.1977 
gün ve 1977/ 1035 sayılı kararında, vekaleten tayin 
edilecek memurlarda da asaleten tayin edileceklerin 
şartlarının aranması isteğine rağmen, bu hüküm hiçe 
sayılarak tayinler yapılmakta, ehil olmayan sadece 
CHP'si militanı olmaktan başka hiçbir vasfı olmayan 
kişilerle kadrolar doldurulmaktadır. 
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Görevlerinden alınan personelin Damştaydan al
dıkları yürütmeyi durdurma kararları da, uygulan
mamaktadır. Bu da, CHP zihniyetinin ve payandası
nın hukuka ne kadar saygılı olduğunun ifadesidir. 

Halen personel üzerinde kurulan baskı endişe ve
rici bir hale gelmiştir. Etnik ve bölgesel gruplaşmalar 
aşırı düzeye çıkmıştır. Birtakım grupların idareye yap
tıkları baskı gittikçe artmakta ve görevini yapmaktan 
başka düşüncesi olmayan tarafsız memurlar yıldırıl
maya çalışılmaktadır. Bunlar DEV-GENÇ'in bir kolu 
durumunda olan (KAR - MEM - DER) Karayol
ları Memurları Derneği tarafından organize edilmek
tedir. 

Muhterem miletvelkilleri, işçi ve memur tayin
lerinde çeşitli yolsuzlukların yapıldığı iddiası su yü
züne çıkmıştır. Durum mahkemeye intikal ötmüş 
durumdadır. 

Ayrıca, hiç ihtiyaç yokken, Sayın Balkanın gö
reve başladığı günden 'beni Yapı işleri Genel Müdür
lüğüne 1 325, Demiryolları İnşaatı Genel Müdür
lüğüne 122, Limanlar İnşaatı Genel Müdürlüğüne 
100, Hava Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri Genel 
Müdürlüğüne 142 küşi olmak üzere, toplalm 1 689 
işçi alınmıştır. Karayolları Genel Müdürlüğü bu. sa
yının dışındadır. Alınan bu işçilere heımem hemen 
hiçbir Aş yaptırılmamakta, sadece aydaın aya ücret
leri ödenmektedir. İşçi alımında Bakanın seçim 
bölgesi ve çevresi tek tercih sebebi olmaktadır. Ka
rayollarında ise, 22 bin geçici işçiden 11 bini işten 
çıkarılmıştır. Kalan 11 bin işçiden de 5 bini daimi 
kadroya alınmıştır. İşten çıkarılmada ve kadroya ge
çirilmede siyasi tercih önde gelmiştir. 

Muhterem milletveklilıleri, idarecisi, personeli 
böyle olain bir müessesenin işlerinin ve yatırımlarının 
nasıl olacağını hepimizin tahmilin ettiğini biliyorum. 
Ama biz gene de, yatırım durumlarına bir göz ata
lım ve beraberce inceleyelim: 

Devlet Planlama Teşkilatımın verdiği raporlar 
tetkik edildiğinde, 30 Kasım 'itibariyle son 3 yılın 
mukayesesi şöyledir. 

Gerçekleşme : % olarak 
Hava 

Yapı Demir- Liman- meydan- Kara-
Yıl İşleri yoları 1ar lan yolları 

1976 75 50 40 46 79 
1977 70 60 60 48 64 
1978 55 45 41 59 65 

Bu yıl yapılan toplu sözleşme ile işçi ücretlerine 
yapılan zamlar, yatırım harcamalarından karşıiam-

• diğı için gerçekte fiziki gerçekleşme daha da düşük
tür. 

Yapı işlerinde 1977 yılında 665 milyon lira olan 
işçi ücretleri yeni yapılan toplu sözleşme ile 1978 
yılımda 1 685 000 000 liraya çıkmıştır M, bu bir 
milyar liralık artış yatırım gerçekleşme oranını % 
55'ten % 40'a düşürmektedir. Bumla göre, 30 Ka
sım 1978 itibariyle gerçekleşme, yapı 'işlerinde % 
40, demiryollarında % 30, limanlarda % 26, ha
va meydanları ve akaryakıt tesislerimde % 44 olarak 
ortaya çıkmaktadır. Bu da, geçen yıllara göre ne 
kadar geride olunduğunu gayet açık bir şekilde göster
mektedir. 

Hal böyle iken, Sayın Bakan, Bütçe - Plan Ko
misyonuma sunduğu 20.1.1979 günkü yazılı konuş
ma metninin 15 nei sayfasında yapı işleri içlim ger
çekleşmeyi, 1978 yılı yatırım harcaması olan 
8 614 743 795 TL. l e :% 66, 1977 yılı yatırım har
caması olan 7 360 630 000 TL. ile % 55 olarak gös
termiştir. Bu tamamen yanlıştır ve gerçekleri saptır
madır. 

$imdi sizlerle bir hesap yapalım: 1977 yık 'birim 
maliyet fiyaltlarına göre; 1 noi sınıf resmi yapılar 
m2 birim fiyatı olan 2 175 TL. baz fiyat alındığım
da 7 360 633 000 TL. lılk harcama ile 3 384 212 m2 

inşaat yapılmıştır. 

1978 yılı birim maliyet fiyatlarına göre, 1 nei 
sınıf resmi yapılar m2 birim fiyatı olan 3 700 TL. 
baz alındığımda 8 614 743 795 TL. lik harcama ille 
2 328 3*09 m2 inşaat yapılmıştır. 

Evet, 1978 yılında 1977 yılıma göre 1 254 080 795 
TL. lık fazla para sarf edilmiştir. Fakat 1978 yılım
da yapılan inşaat 1977 yılında yapılan imşaattom 
1 055 903 m2 daha azdır. 

Sayın Balkana ve kadrosunla soruyorum: Siz bu 
gerçek karşısıgda, «1978 yılı gerçekleşme oranı 
1977 yılından daha yüksektir» nasıl diyeblilliyorsunuz? 
Sizler bu gerçekleri tahrif ederek kimi aldatmak ve 
nereye varmak istiyorsunuz? 

İsterseniz hesaba devam edelim. Çünkü, birim 
fiyatlar arttı da, onun için az yapıldı diyebilirsiniz. 
Mukayesemizi oma göre de yapalım. 

1977 yılında inşaat alanını, sarf edilen paraya 
oranlayalım. Oran onıbinıde 46, 

1978 yılında yapılan inşaat alanını siaırf edilen 
paraya oranlayalım oran omibinlde 27 olmaktadır. 

Görülüyor ki, 3 384 212 m2 2 328 309 m2 den 
büyük olduğu gibi, 46 da 27'den büyüktür. 
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Değerli milletvekilleri, Karayollarında ise, du
rum daha da kötüdür. 6 milyar lira olan (işçi ücreti 
toplusözleşme ile 13 milyara çıkmıştır. Maliye Ba
kanlığından işçi ücretlerinin bu yılki artışı için iste
nen 7,5 milyar lira yerine 5 milyar lira verilmiştir. 
Bu 2,5 milyar liralık eksik ödienen yaltırıtrtl ardan kı
sılarak verilecek demektir. Bu da, yatırım hacmi 13 
milyar lira olan Karayolları bütçesinin % 20 düşme
sidir. O halde, bu yılki yatırımı 30 Kasım itibariyle 
% 65 değil, % 45 kabul etmek gerekir. 1979 Yılı 
Bütçaslhlde ise, 13 miyar lira işçi ücreti olarak öde
necektir. Yapı işlerinde bu miktar 2,2 millyar lira
dır. 

Muhterem milletvekilleri, 1979 Mali Yılı Bütçe 
raporunun 34, 35, 44, 58 ve 60 <ncı sayfalarından alı
nan rakamlara göre 1978 yılınlda 3 507 kilomeıtre 
sanat yalpısı, 2 667 kilometre tesviye, 3 787 kilo
metre stabilize ve 1 237 kilomeıtre de asfalt kapla
ma yapıldığı görülmektedir. Buna mukabil Balka
nın 2Q.il. 1979 tarihinde Bütçe Plan Komisyonunda 
üyelere dağıttığı metnin 6 ncı slaıyfasında 3 bin kilo
metre yolun bitirildiği ve 3 521 kilometre yenli asfalt 
yapıldığı bildirilmektedir. «3 000 'kilometre yol biti
rildi» demekle, ne kastedilmektedir? Sanat yapısı 
mı, tesviye mi, stabilize mi? Rakam hiçbirine uy
mamaktadır. Yapılan asfalt, 3 521 kilometre be
yana karşılık, 1 237 kilometre olarak görülmektedir. 

TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — Kübajla öl
çülür, metre ile değil. 

AHMET SAYIN (Devamla) — Rapor ve beyan
da bu kadar tenakuz ve tutarsızlıklar olduğuna göre, 
tatbikatta kim bilir neler vardır? Tabii onları bile
miyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, Sayın Bakan bu yıl-
'ki bütçe görüşmelerinde, Senatoda yaptığı konuşma
da «geri kalmış yörelere hizmeti kendlilerine şüaı» 
edindiklerinden bahsederek, Doğu'ya fazlia hizmet 
götürdüklerini beıyan etmiştir. Rapora bakitığımızdia!, 
Bakanın Doğu olarak, sadece seçim bölgesi Mardin'i 
kabul ettiği anlaşılıyor. 

1978 yılı yatırım programı ve uygulamasınla bakıl
dığında, Devlet yollarında 8 nci bölgede; Tunceli -
Pülümür yolu 75 kilometre, 2 kilometre stabilize 
çekildi; Karlıova 12 .ncli bölge hududu 26 'kilometre, 
hiç çalışılmadı. 10 ncu bölgede: Pirahmet - Köse -
Şiran 16 ncı bölge hududu 122 kilometre, işe başlan
madı; Köse - Şiran ayrımı 16 ncı bölge hududu 46 
kilometre, işe başlanılmadı. 12 nci bölgede: Arda
han - Şavşat 53 kilometre, bu yıl çalışılmadı; Ağrı -

Hamur - Tutak 12 kilometre, bu yıl çalışılmadı; 
Pasinler - Narman - Oîtu 81 kilometre, bu yıl ça
lışılmadı; Çat 8 ncıi bölge hududu 37 kilometre, bu 
yıl çalışılmadı; Tortum 10 ncu bölge hududu 50 ki
lometre, bu yıl çalışılmadı; Hınıs - Varto 55 kilo
metre, bu yıl çalişılmadı. 16 ncı bölgede: Zara 
çevre yolu 10 kilometre, bu yıl çalışılmadı. 

İl yollarında, 8 nci bölgede: Malatya - Pötür-
ge ayrımı - Doğanıyol 29 kilometre, çalışma yapıl
madı. 9 ncu bölgede: Toprak reformu yolları 333 
kilometre, çalışma yapılmadı. 10 ncu bölgede : 
Trabzon - Rize ayrımı Bulak 8 kilometre, bu yıl ça
lışılmadı; Kireçhane ayrımı - Uğurlu 5 kilometre, 
bu yıl çalışılmadı. 11 nci bölgede: Küçüksu - Per
vari - Ağrı - Hafik ve ayrımı - Hizan, 12 kilometre, 
bu yıl çalışılmadı. Çattaik ayrımı - Bahçesaray 45 ki
lometre, bu yıl çalışılmayacak. Levin - Sulkavşıağı -
Levin 20 kilometre, bu yıl çalışılmadı; Adileevaz -
Erciş ayrımı - Patnos 43 kilometre, bu yıl çalışıl
madı; Çaldıran - Ağrı hududu 41 'kilometre, bu yıl 
çalışılmadı; Erciş ayrımı - Ağrı hududu - Diyadin bu 
yıl çalışılmadı. 12 ncli bölgede : Oltu - Göle alyomı -
Gaziler 14 kilometre, bu yıl çalışılmadı; Hınıs -
Varto ayrımı - Karaçoban 20 kilometre, bu yıl ça
lışılmadı; Ilıca - Tanık çiftliği 7 kilometre, bu yıl 
çalışılmadı; Kars - Susuz ayrımı - İncesu 20 kilo
metre, bu yıl çalışılmadı; Kars - Aniköy 44 kilo
metre, bu yıl çalışılmadı; Ağrı - Doğubeyazıt ayrı
mı - Diyadin - Van hududu /bu yıl çalışılmadı. (AP 
sıralarından, «nerelerde çalışıldı?» sesleri) 

Onu Bakana sormak lazım; biz de Bakana soru
yoruz zaten, 

Muhterem milletvekilleri, görüyorsunuz değiil 
mi Bakanın Mardin dışında Doğu'ya yaptıklarını? 
Programda olan bu işlere haşlamama sebebi, her hal
de buraları Doğu olarak' kabul etmemesi olsa gerek. 

Ayrıca, benim seçim bölgem olan Burdur'da, 
Burdur ayrımı - Bucak - Koeaaliler 28 kilometre, ge
çen yıl devam eden bir yoldur, raporda bu yıl ça-
lışılmadığı beyan edilmektedir. 

Bu yıl çalışılmamasının sebebi acaba nedir? Ben
ce tamamen partizanlığa dayanmaktadır. Çünkü, bu
rada 1977 seçim sonuçları şöyledir. AP; 1 850, 
CHP; 278 

Değerli milletvekilleri; bütün bu gerçeklerin dı
şında, müteahhitlerle olan ilişkilerde çok büyük bo
yutlarda yolsuklukların olduğu iddia edilmektedir. 
Gerek ihale safhasında ve gerekse inşa safhasında 
bu yolsuzluk iddialarına birkaç örnek vermek iste
rim. 
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Ankara bölgesinde İlgaz - Kastamonu yolunun 
İlgaz kavşağımda CHP'li Nurettin Özdtemir'e ait ruh
satsız akaryakıt istasyonu proje değiştirmek sure
tiyle istimlak dışı bırakılmış ve yol akaryakıt istas
yonuna uydurulmuştur. Proje değişikliği yüzünden 
tesviye işleri artmış ve Devlet milyonlarca lira za
rara uğratılmıştır. Yol ihale edilip inşaata başlan
dığı halde bu değişikliğe neden ihtiyaç duyulmuş
tur? Bu proje değişikliğinde kimlerin imzası vardır? 

Cizre çıkışındaki akaryakıt istasyonu sahibinin 
müracaatı ile bölgece hazırlanan ve genel müdürlü
ğe gönderilen, gerçeğe ve araziye uygun plankote ve 
proje, genel müdürlükte Cizre köprü kavşağının du
rumu değiştirilerek «ruhsata uygun» denilmiştir. Ya
ni bölgeden gelen doğru proje ile genel müdürlüğün 
uygun görüp, tasdik ettiği proje birbirine uymamak
tadır. Bunun manası nedir? Arazi orada, gerçek 
orada, yanlış ve gerçeğe uymayan proje de genel 
müdürlüktedir. Bunlar hakkında Bakan ne gibi bir 
işlem yapmıştır veya yapacaktır? 

Bakanın özel ilgisi ile Diyarbakır Bölge Sayman
lığıma getirilen şahıs, isim de veriyorum Nezir Aytaç 
Devletten alacağı olan müteahhitlere iş yapıp haket-
tikleri paraları ne şartlarla ve ne karşılığında öde
diğini bizzat sayın Bakanın incelemesini ve kendi
lerinin de bu işlerle ilgisinin olup olmadığının açık
lanmasını işitiyoruz. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri) 

Kendi seçim bölgem olan Burdur'da, Antalya -
Burdur - Tefenni yolu, Bundur geçişi 1973 yılında 
Karayolları Genel Müdürlüğünce planlanmış ve 
22.3.1973 gün ve 1566 sayılı İmar ve İskân Bakanlığı 
yazıları ile tasdik edilmiştir. 1975, 1976, 1977 yılla
rımda istimlak işlerine başlanılmıştır. Ancak bu Hü
kümet işbaşına geçer geçmez projeyi iptal etmiş ve 
uygulamadan vazgeçmiştir. Bu hususta Meclis Baş
kanlığı vasıtası ile Bakana sorduğum sorulara maa
lesef tatmin edici bir cevap alamadım. 

Uygulamanın durdurulduğu ana kadar istimlak 
bedeli olarak 30 081 648 TL. ödenmiştir. Bu para 
mal sahiplerinden ne zaman geriye alınacaktır? Tah
sil anına kadar geçen faizi kim verecektir? Takdir 
Kıymet Komisyonuna ödenen 28 500 TL. kimden 
alınacaktır?» Güzergâh tespitinde sarf edilen para 
için, pür emanet yapıldığından harcama yapılmadı» 
şeklinde cevap alınmıştır. 

Sayın Bakan, acaba sizin teşkilatınızda çalışan
lar ücretsiz mi, «Hilâl'i Ahmer» namına mı çalışı
yorlar? 

Ben şimdi tekrar soruyorum? Bu işlerden dolayı 
Devletin uğradığı zarar ne kadardır ve bu zararı 
kim ödeyecektir? Devleti zarara sokanlar hakkında 
herhangi bir işlem yapacak mısınız? 

Değerli milletvekilleri, zamanın dar olması sebe
biyle ancak bu gerçekleri sizlere söyleme imkânı 
bulabildik. Bizleri bağışlayacağınızı zannediyor ve 
sözlerimi şöyle bitiriyorum: 

Sayın Bakan, bu işlerin baş hamisi ve baş sorum
lusu sizsiniz. Başta siz olmak üzere bu işlerde ve 
olaylarda rol alan yıkıcı, bölücü ideolojiyi benim
seyen, hizmeti bir tarafa idp, milleti ve memleketi 
zarara sokan herkesten hesap sorulacaktır. Bu hesap 
sorma işlemi millet adına yapılacaktır. Bunu kutsal 
görev olarak yapacağımızı burada ifade etmek is
tiyorum. 

Bütçenin memleketimize, milletimize hayırlı ol
masını diler, Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sayın. 
Milli Selâmet Partisi Grubu adına Hüseyin Er

dal, buyurunuz efendim. 
Sayın Erdal, süreniz 20 dakikadır efendim. 

MSP GRUBU ADINA HÜSEYİN ERDAL 
(Yozgat) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; Bayındırlık Bakanlığının 1979 mali yılı büt
çesi üzerinde Milli Selâmet Partisi Grubu adına 
söz almış bulunuyorum; bu vesile ile Yüce Medi'sıi 
Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, beni mazur görün, şu anda 
olmayan bir bakanlığın bütçesini görüşüyoruz. Tür
kiye'yi gezerseniz ne karayollarında, ne diğer Bayın
dırlık Bakanlığına bağlı müesseselerde herhangi bir 
hareket yoktur. Hele şu anda akaryakıt sıkıntısı 
olduğu için kamyon, otobüs vasıtaların % 90'dan 
fazlası çalışamamaktadır. Maalesef Hükümet ve Ba
kanlık rahat rahat koltuğunda oturmaktadır, ama 
biz yine görevimizi yapacağız ve burada, bu bütçe 
haikkında görüşlerimizi arz edeceğiz. 

Sayın milletvekilleri, Bayındırlık Bakanlığının 
amacını şu şekilde özetleyebiliriz: Ülkenin ulaşım 
ihtiyacını karşılayan karayolları inşaatını, genel büt
çeye dahil kuruluşlara ve özel idarelere ait yapı iş
lerini, demiryolları inşaatını, hava meydanları in
şaatını .limanlar ve kıyı tesisleri inşaatını, akaryakıt 
ve tabii gaz boru hatları ve esaslı. onarımlarını yap
mak veya yaptırmak. Yani her türlü yapı; demir
yolu, liman, hava meydanları, akaryakıt ve benzeri 
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tesisleri ile bunlara ilişkin tesisat, proje ve işlerin 
ifası için ilgili kuruluşların ihale mevzuatını uygula
ması şeklinde tarif edebiliriz. 

Bu hizmetler, yurdumuzun ekonomik ve sosyal 
alanda gelişmesini ve savunmamızın temelini teşkil 
etmektedir. 

Karayolları: Transit taşımacılık alanında hızla 
artan talebi, sistemler arasında koordine ve ülke 
ekonomisine en çok katkıda bulunacak şekilde kar
şılamak üzere gerekli proje çalışmaları yapılarak bu 
alanda bir ana plan, mastır plan geliştirilmelidir. 
Ülkemizin bugün hâlâ yol planlanmasının ilk mer-
halesünde bulunmakta, devletin ana görevlerini yürü
tebilmesi ve her mevsim emniyetli geçit sağlanacak 
en düşük standartta bir yol ağı henüz gerçekleş
tirilmemiştir. 

İlçelerimizin pek çoğu kendi il merkezlerine, tek 
yönlü bir trafik akımına bile emniyetli geçit verme
yen yollarla bağlıdır. Bucak merkezleri için durum 
daha elverişsiz bulunmaktadır. Yollarımızın bir kıs
mı üzerinde taşıdığı trafiğin gerektirdiği geometrik 
ve satıh standardıma sahip değildir. 

Ayrıca trafik hacimlerinin hızla artması stabili
ze yollarda bazı sorunları ortaya çıkarmaktadır. Bu
nun sonucunda asfalt kaplamalı yol talebi büyük 
bir hızla artmaktadır. 

Bugün yurdumuzda devlet ve il yolları toplamı 
60 bin kilometreye varmıştır. Bu miktarı diğer ül
kelerle karşılaştıracak olursak ne kadar az yol yap
tığımız ortaya çıkar. 

Şöyle ki, Türkiye'de 100 kilometrekareye düşen 
karayolu uzunluğu 7 kilometre iken, Arjantin'de 
10 kilometre, Brezilya'da 24 kilometre, Jran'da 11 
kilometre, Yunanistan'da 27 kilometre, Pakistan'da 
25 kilometre, Romanya'da 32 kilometre, İspanya'da 
28 kilometre, Federal Almanya'da ise 417 kilomet
redir. 

Yurdumuzda nüfusa göre karayolu uzunluğu 
kısa, motorlu taşıt sayısı düşüktür. Bu bakımdan 
gelişmiş ülkelerden çok gerideyiz ve gelişmekte olan 
ülkelerin bazıları bizden ileri durumdadır. 

Hal* böyle iken bu Hükümet, «Karayoluna önem 
verildi, demiryollarına verilmedi, bu dunun ülke 
ekonomisi için zararlı durum arz etmekte» diyerek 
daha da geri kalmamızı istemektedir. 

Gelişrriiş ülkeler seviyesine ulaşabilmek için hem 
karayollarına, hem de demiryollarına ciddi olarak 
eğilmek en büyük vatan borcudur. 
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Sayın milletvekilleri, teknik eleman ve makine 
parklarının en verimli şekilde kullanılmasını sağla
yacak teşkilatlanma ve çalışmalar yapılarak tedbir
ler alınmalıdır. 

İş makinelerinden tam istifade edilebilmesi için 
yurdumuzun bazı bölgelerinde 12 ay çalışılmakta
dır. Bayındırlık Bakanlığında kış sürelerini boşa ge-
çirmeyıeoek bir tutum içine girilmesinde fayda gör
mekteyiz. Bu tatbikat olmadığından bugüne kadar 
iş makinelerinden yeterince faydalanılamamıştır. 

Yurdumuz topografyası düzgün olmayan bir ara
ziye sahip olduğu için karayolu yapımını süratle 
sürdürmek zorunluluğu vardır; ancak asfalt yapımı
na da aynı şekilde ehemmiyet verilmesi gerekir. As
faltın vasıtaların taşıma ve araçların bakım ve ona
rımında ve işletme masraflarının azaltılmasına ne 
kadar etken olduğunu takdir edersiniz. 

1976 ve 1977 yılında kurulmasına başlanan inşaat 
ve kazı makineleri fabrikaları bir an önce tamamlan
malı ve tevsii mutlaka yapılmalıdır. Aksi takdirde 
başka ülkelerden döviz verilerek getirilen her biri ay
rı model veya yedek parçası bulunmayan makineler
le 40 bin köy, 570 kaza, 67 ilin yollarını yapmak için 
yüzlerce sene beklemek gerekecektir. 

Hızla kalkınması gereken ülkemizde Bayındırlık 
Bakanlığı hizmetlerinin kalkınmaya katkısı olması 
için yeni kaynaklar mevzuat ve kanunlarla bakanlık 
bünyesini takviye etmek, güçlükleri kaldırmak mec
buriyetindeyiz. 

Ancak, ayrılan tahsisatın bu kalkınma hızına kâfi 
gelmeyeceği kanaatindeyiz. Çünkü her sene para de
ğeri düşmekte, malzeme ve işçilik ücretleri artmakta 
olduğundan ayrılan ödeneklerle hızlı kalkınma yapıl
ması mümkün olacağı kanaatinde değiliz. 

Karayolları 1978 yılında tahminen 21 198 840 000 
Türk Lirası harcama yapmış, 1979 bütçesinde 
21 229 220 000 Türk Lirası ödenek teklif edilmiştir. 
Bu rakam 1978'e göre çok geride kalmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bu ödenek gösteriyor ki, 
1979 yılını da, karayolu yapmadan boşa geçireceğiz, 
bir yıl daha geriye gideceğiz. Sayın Bakan, 14 aydan 
beri hep laf etmiş, hiçbir icraat yapmamıştır; yine 
lafa devam edeceği görülmektedir. Çünkü, 1978 yı
lında, yeni demiryolları, sürat yolları, hava limanları 
ve limanlara başlanılmamış, daha önce başlananlar 
da, yatırımda öngörülen miktarın çok altında ger
çekleşmiştir. 

İstanbul'da ikinci Boğaz Köprüsünden ve Çanak
kale boğaz geçidinden vazgeçilmiştir. Çok yanlış yap-
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ti Sayın Hükümet; nasıl ki «mevcut İstanbul Boğaz 
Köprüsünün geçiş ücretini istanbul Belediyesi mi, 
yoksa bütün belediyeler mi alsın» diye Cumhuriyet 
Halk Partisi içinde anlaşmazlık çıkmıştı. Bu köprüler 
yapılsaydı, gelir çok olacağından, ihtilaf da ortadan 
kalkacaktı. Yanlış yaptılar köprüyü yaptırmamakla. 

Sayın milletvekilleri, yurdun her köşesine güven 
ve süratle ulaşabilmek için, hava meydanları tesis 
etmek, turistik değeri olan bölgelere yeni hava liman
ları inşa etmek gerekir. İstanbul - Ankara çift hat 
elektrikli tren hattının 1981 yılına kadar bitirilmesi 
için her türlü imkân harcanmalıdır. 

"Kitle taşımacılığına gereken ehemmiyet verilmeli, 
demiryolu ve denizyolu, havayolu taşımacılığını is
tenen seviyeye çıkarabilmek için azami fedakârlığın 
gösterilmesini temenni ediyoruz. 

Son yıllardaki petrol buhranı, bizi bu sahaya da
ha çok çekmelidir. Şurası bir gerçektir ki, mevcut 
demiryollarımızdan gereği gibi istifade edemiyoruz. 
Yolcu taşımacılığında ve yük taşımacılığında laubali
likten kurtulamadık. Son tren kazaları, nasıl işletme
cilik yaptığımızı gösterdi. Bütün devlet kuruluşlarımız 
sahipsiz ve sahipsiz olduğu kadar da ehliyetsiz kim
selerin eline bırakılmış, milyarlar yatırılıp kurulan 
müesseseler, zararlı hale getirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, son yılardaki döviz darbo
ğazlarının Hükümeti bazı icraata zorlaması gerekir. 
Mesela, yurt dışında karayolları ekibine iş alarak, 
hem atıl kapasiteyi kullanmak, hem de yurdumuza dö
viz kazandırmak gibi bir hayırlı hizmete girişebilir. 
Yine, Müslüman ülkelerde iş yapan müteahhitlerimi
ze her türlü teminat ve para transferi gibi yardımda 
bulunarak, onların yurda döviz getirmesini sağlaya
bilir. Her ne kadar Türkiye'deki müteahhitlere cep
he almış ise de, yurt dışındakilere yardımcı olursa, 
faydalı hizmet yapmış olur. 

Yurdumuz, Asya ile Avrupa kıtası arasında bir 
köprü vazifesi görmektedir. Son yıllarda komşu ve 
uzak ülkeler arasında gerek insan, gerekse yük nakli 
bakımından, memleketimiz üzerinden geçen yoğun 
bir trafik akımı meydana gelmiştir. Bilhassa ağır to
najlı TIR trafiği sebebiyle kendi ihtiyaçlarımızı bile 
karşılayamayan karayolu şebekemiz, ağırlıktan dola
yı önemli bozulmalara maruz kalmakta, bu sebeple 
büyük emek ve mali külfetlere katlanılmaktadır. TIR 
geçiş ücretleri, hiç olmazsa, yol bakım ve onarım 
masraflarını karşılayacak şekilde tanzim edilmelidir. 
Kamu hizmetlerinin görülebilmesi için gerekli bina 
ve diğer inşaat projelerine esas olacak ilkeler, mahal-
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li malzemenin en ekonomik ve verimli kulanılmasını 
sağlayacak şekilde inşaat işleri tanzim edilmelidir. 

Bütün ihtiyaç programları, Bayındırlık Bakanlığın
ca denetlenmeli ve Bayındırlık Bakanlığı bünyesinde 
bu görevi sürekli üstlenecek yeni bir ünite kurulma
lıdır. Tip projelerin iyi hazırlanmasına imkân hazır
layacak, inşaat süresini kısaltacak, maliyeti düşüre
cek şekilde yapı üretimini planlama, programlama, 
projelendirme, inşaat bütünleşme ve zamanlama me
selesini çözümleyen çalışmalar özendirilmelidir. 

İklim şartlan gözönüne alınarak, teknolojik im
kânlara göre fonksiyonları ön planda tutmak sure
tiyle yurdumuzun tarihi geleneklerine uygun olarak 
devlet ve diğer kamu binalarının en ekonomik şekil
de inşası hususunda daha önce başlatılan inşaatlar
da demir ve betondan tasarruf sağlamak üzere, yük
sek mukavemetli çelik kullanılması ve betonarme he
saplarının değiştirilmesi için çalışmalara devam edil
melidir. 

2490 sayılı Artırma Eksiltme ve İhale Kanunu de
ğiştirilmelidir. 

1609 sayılı Kanun kapsamına giren binaların 
emaneten yapılacakların yapımı, fesih ve tasfiye do
layısıyla yarım kalanların ikmali ve işletmeye sunul
ması için Bakanlığa bağlı tüzelkişiliğe haiz olmak ve 
katma bütçeyle idare edilmek üzere «Devlet Binaları 
İşletme, Bakım, Onarım ve İkmal İşleri Genel Müdür
lüğü» kurulması için hazırlanan Kanun Tasarısının 
takip edilerek çıkarılması temennimizdir. 

Teknik elemanlar daha iyi şartlar hazırlayan özel 
sektöre kaymıştır. Bu suretle de Bakanlık yetişmiş 
teknik personel sıkıntısı çekmiştir. Bütün dünyâda 
ekonomik kalkınmanın motoru teknik eleman kadro
sudur. Maalesef bizde bu kadro devlet dairelerinde 
yerini bulamamış ve hakkını alamamıştır. Bundan do
layı kendi elimizle yetiştirdiğimiz elemanlarımız ya
bancı ülkeler tarafından yurt dışına çekilmiş ve bu 
beyin gücünden memleketimiz mahrum kalmıştır. Ev
latlarımızı döviz sağlayacağız diye yabancı ülkelere 
gönderip hizmet ettirmekle hiçbir şeyi sağlayamaya
cağımız gibi onların mağdur olmasından ve yabancı 
kültürün tesiri altına girerek bozulmasından başka 
elimize ne geçer? Kendi ağır sanayimizi kurup bu ev
latlarımızı vatanlarına hizmet ettirme yolunu seçme
liyiz. Bilgi, kabiliyet ve enerjilerini kendi vatanımızın 
imarı için sarf ettirmeliyiz. Milli Selâmet Partisi ola
rak yurdumuzda iş sahası kurup çalıştırma azminde
yiz, inşallah. 

Sayın milletvekilleri, binalarda enerji tasarrufuna 
gitmek, güneşle ısıtılabilir projeleri tahakkuk ettir-
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mek, onların yapımlarına girişmek lazımdır. Türki- 1 
ye'nin Güneyi, Batısı yıllık güneş gören günler sayısı I 
itibariyle son derece elverişli şartlar taşımaktadır. Bu I 
itibarla binaların, ısıtılmasında hiç olmazsa sıvı ya
kıt veya katı yakıtlardan kurtarılması son derece I 
önemli bir konu olmaktadır. I 

Değerli arkadaşlar, yurdumuzda kötü tatbik edi- I 
len sendikacılıktan da bir nebze bahsetmek istiyorum. I 
Malumunuz bütün hür dünya memleketlerinde sendi- | 
kacılıktan maksat ve gaye işçinin kanuni olan hakla- I 
rını kanun çerçevesi dahilinde aramaktır. Türkiye' I 
mizde de böyle olması lazımken, maalesef yabancı I 
ideolojilere kendisini kaptırmış bazı şahıslar sendika- I 
lara sızmakta, işçinin hakkını koruyorum diyerek iş
çimizi tahrik etmekte, yersiz, hatta kanunsuz grevler 
tertiplemekte, böylece telafimi imkânsız maddi ve ma- I 
nevi zararlara yol açmaktadırlar. Bütün bu yapılan- I 
lardan asıl maksat işvereni korkutmaş, yatırımları I 
engellemek, anarşiyi körüklemek ve bu düzen içinde I 
kalkınma olmaz fikrin yerleştirmek suretiyle Devle- I 
timizin kendi kendine çökmesini sağlayıp, komünist I 
bir düzen gelmesini temin etmektir. İşte bu tahrikler I 
neticesindedir ki bütün ülkemizde baskı grubu bu- I 
lunanlar haklarının ötesinde hak almakta, baskı.gru
bu bulunmayanlar ise mağdur olmaktadır. Yıkıcı I 
faaliyetleri kurtarıcı gibi gösteren maksatlı şahısların I 
istismarını önlemek ve işçilerimizi bu düşünce sahip- I 
lerinin kötü emellerine alet olma durumuna düşürme- I 
mek için ücret politikasına adil bir sistem getirmek I 
gerekir. I 

İnancımıza göre huzursuzlukların yalnız maddi I 
olduğuna kani değiliz. Zira memleketimiz maddi yön- I 
den kalkınmaktadır. Buna rağmen huzursuzluklar I 
devam etmektedir. Bu da gösteriyor ki, anarşinin din- I 
mesi, sükûn ve huzurun gelmesi ve kardeşlik hava- I 
sının hâkim olması maddi kalkınmayla olmuyor. Ma- I 
nevi tedbirlere de ehemmiyet vermek gerekir. Bu Hü- I 
kümet manevi tedbirleri tamamen bir tarafa bırak- 1 
mış, yalnız madde ile uğraşmaktadır. Hatta mane- I 
viyatlı, ibadetini yapan kimselere görev vermemekle I 
mağdur etmektedir. Çalışma Bakanlığında bu tatbi- I 
katı gördük. I 

'Kaldı ki, Batı ülkelerinde her işyerinde 100ı kişiye I 
bir din adamı tayin edilmekte, onların manevi eği- j 
timleriyle meşgul olunmaktadır. I 

BAŞKAN — Sayın Erdal, 1 dakikanız kaldı, to
parlayın efendim. I 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Toparlıyorum j 
efendim. i 
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Bu vatanın her evladı çalışmanın yalnız maddi bir 
ücret karşılığında değil, aynı zamanda vatanı, milleti 
için de çalışmayı, vatan ve millet borcu bilmeli, ça
lışmanın nafile bir ibadet olduğu inancını taşımalıdır. 

Herhangi bir şeye hakkı olup olmadığı iyice tes
pit edilmeli, hakkı değilse alınmamalıdır. Hesabı Al
lah'a vereceği hâkim bir kanaat halinde kendinde ol
malıdır. Bu hususta gerekli tedbir ve eğitimin yapıl
masını temenni ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, buraya kadar Bayındırlık 
Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü hususun
da, zamanımızın elverdiği nispette Grubumuzun gö-
r üş ve temennilerini arz etmiş bulunuyorum. 

Beni dinlemek lütfunda bulunan Muhterem He
yetinize ve Bakanlık mensuplarına teşekkürlerimizi 
arz ederken, 1979 Mali Yılı Bayındırlık Bakanlığı 
Bütçesinin Yüce Türk Milletine ve Bakanlık mensup
larına hayırlı ve uğurlu olmasını Cenab-ı Hak'tan ni
yaz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdal. 
Şahsı adına Sayın İbrahim Topuz, lehinde; buyu

run efendim. 
Sayın Topuz, süreniz 10 dakika efendim. 

İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan Bayındırlık 
Bakanlığının 1979 Yılı Bütçesinin lehinde konuşmak 
üzere söz almış bulunuyorum. Sizleri, saygı ve sev
gilerimle selamlarım. 

Bayındırlık Bakanlığımız, Cumhuriyet tarihi bo
yunca Türkiyemizde Cumhuriyet hükümetlerinin ve 
Türk Milletinin meydana getirdği devasa eserlerle 
dolu olan modern bir Türkiye'yi; bu Bakanlıkta bu
lunan nitelikli kişilerin üstün gayretleri, bilgili çalış
malarıyla meydana getirebilmiştir. Cumhuriyet yıl
larında dünyada gelişen yapı teknolojisi, mimari, mü
hendislik hizmetleri yücelen Türkiye'nin imarında 
limanların, balıkçı barınaklarının, karayollarının Tür
kiye'yi bir baştan öbür başa bağlayan 60 bin kilomet
relik karayolları ağının; sahillerimizi bir uçtan ö'bür 
ucuna kadar bağlayan turistik yolların, otobanların, 
viyadüklerin, köprülerin, Boğaz Köprüsünün, hava 
limanları, demiryolları, NATO inşaatları ve kamu 
kesimine ait binaların inşaatında en etkin şekilde ken
dini göstermiş ve Bayındırlık Bakanlığı bunların ya
ratıcısı olmuştur. 

Ayrıca, bünyesinden ayrılan ve sonradan bir ba
kanlık haline gelen bakanlıklara da örnek kuruluş 
vasfını taşımıştır. 
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Yıllardan beri Bayındırlık Bakanlığı bünyesinde I 
çalışan elemanlara ikinci bir gerçekçi okul olmuştur. I 
Bu okulda kişiler, daima birbirlerine karşı sevgi, kar
deşlik, büyük bir saygıyla, bağlılık içinde çalışegel- I 
mislerdir. Bakanlığın büyük bir ağırbaşlılık içinde 
muvaffakiyetinin temel nde bu hasletler yatmaktadır. I 
Bakanlık bugüne kadar öğüten değil, üreten bir teş- I 
kilat vasfını muhafaza etmiştir. Bu nedenlerledir ki, I 
geride bıraktığımız yıllardaki hizmetleri ile Cumhu
riyet tarihimizdeki en mümtaz yerini muhafaza ede- I 
çektir. 

Bugünkü iktidarın, iktidar gemisine kestirmiş ol- I 
duğu enkaz gişesinden almış olduğu bilete vuran I 
amortilerden biri de bugün bu şerefli maziye sahip 
olan Bayındırlık Bakanlığının başında bulunan Sa- I 
yın Bakandır. 

Bu Bakanın 14 aylık tutum ve davranışları bura
da uzun uzun eleştirildi. Halbuki Sayın Bakan neler 
yapmış? Bize göre ters gelen; ama kendilerine göre 
çok uygun olan bir yığın yolsuz işler yapmış. Bun
lardan birkaç tanesini de burada sayarsak onun ba
şarısını simgelemiş oluruz. Bu Bakanın 14 aylık tu
tum ve davranışları daha önceki devre ile mukayese 
edilince Hükümetin bu beğenmediği geçmiş yıllarda 
Bakanlığın ne hizmetler verdiği ortaya çıkar. I 

Sayın Bakanın 14 ay içinde Bakanlıkta girişmiş I 
olduğu temizlik, tam bir faşist kafa ile giriştiği te
mizlik harekâtının başarıya ulaştığı inkâr götürmez I 
bir gerçektir. Bu gerçek bize şu tabloyu gösteriyor I 
arkadaşlar : Temizlik ve tasfiye sonunda ıstırap çe- I 
ken, üzüntü duyan yığınlarla insanın yanında yığın
larla militan bir kadronun Bakanlığa yerleştirilmesi 
Sayın Bakanın üstün bir başarısıdır. Sayın Bakanın, 
kardeşini özel kalem müdürü - gazetelerden oku
duğumuza göre - olarak ataması, Bakanlık içi gizli- I 
ligin muhafazası bakımından yerinde ve başarılı ol
muştur. I 

1977 Zonguldak CHP senatör adayının müsteşar- I 
lığa atanması da Ecev'it'e sadakati bakımından Ba- I 
kanın yine üstün bir başarısıdır. I 

1978 yılı Programına alınıp da başlanamayan, 
1977 ve daha önceki yıllardan devreden sari muka
veleli işlerin terk edilmiş olması, Sayın Bakanın zaafı- I 
nın ve başarısızlığının ortaya çıkması bakımından I 
millet adına yararlı olmuştur. Programa alınan pro- I 
jelerin gerçekleşeceğinden, ayrılan ödeneklerin tama- I 
minin yerine sarf edileceğinden endişeliyiz. Bu endi
şemizin yıl içinde giderilmesini ümit etmekteyiz, İn- I 
şallah bu ümitlerimiz boşa çıkmaz, I 
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Bakanlık bütçesine konmuş bulunan ödeneklerin 
yetersizliği bugün yapılması kesinleşen % 30 deva
lüasyon ile daha şimdiden ortaya çıkmıştır; ama üzül
meyiniz beğenmediğiniz Boğaz Köprüsü ve benzer
leri Hükümetinizin açığını kapatacaktır. Onun için 
iyimserim. 

Muhterem arkadaşlarım, söz buraya gelmişken 
seçim bölgemi ilgilendiren, yalnız seçim bölgemi de
ğil Avrupa ve Asya'yı ilgilendiren bir otoban yolu
muz vardır, ondan bahsedeceğim, istanbul - Ankara 
arasında bunun inşaatı devam etmektedir. Şu anda 
Gebze - İzmit arasında çalışmalar vardır. Bu otoban 
yolun İzmit geçişinde belediye ile, şehirli ile Bakan
lığın bir ihtilafı vafdır. Burada bunu zikretmeden 
geçemeyeceğim. 

Dünyanın her yerinde modern köprülerle, viya
düklerle tüp yollarla bu gibi meskûn yerler geçilir ve 
trafik de tıkanmaz, şehirlinin de denizle veyahut bir 
ikinci bölgesi ile irtibatı kesilmez. Bunu burada nok
talıyorum. 

Sayın Bakan İzmit'e gittiğinde bu yoldan vazge
çeceğini ifade etmiştir. Orada bir babayiğitlik göster
miştir; «ya geçeriz ya yolu burada bırakırız.» Yo
lun kalması, Bakanlığın işleri terk etmesi bakımından 
yine başarılı olmuştur. 

Sayın Bakanın varlığı ayrıca programların gerçek
leşmemesi için en iyi sebeplerden biridir. Böyle ka
faların varlığı, bugün millete ve Devlete şanssızlıktır. 
Dünün başarısının simgelenmesi bakımından da bü
yük bir şanstır. 

Bu bütçe, evet miletin bütçesi, Yüce Milletimize 
hayırlı olsun. 

En derin saygılarımı sunarım. (AP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topuz. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. (CHP sıraların

dan alkışlar) 
Sayın Bakan, süreniz 30 dakikadır. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞER AFETTİN ELÇİ 
(Mardin) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Bakanlığımın 1979 Mali Yılı Bütçe Tasarısı üzerinde 
açıklamalarda bulunmak, 1978 yılı Programının kısa 
bir değerlendirmesini yapmak ve konuşmacıların eleş
tirilerini cevaplandırmak üzere söz almış bulunuyo
rum. 

Tüm konuşmacıların Bakanlığımız Bütçesi üze
rindeki görüş ve eleştirilerini dikkat ve özenle dinle
dim. Bu görüş ve önerilerden yapıcı olanların önü
müzdeki yıllardaki çalışmalarda bize güç katacağını 
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ve ışık tutacağını belirtmek isterim. Bu nedenle ko
nuşmacı arkadaşlara teşekkürlerimi sunarım. 

Sayın milletvekilleri, konuşmacıların da burada 
belirttiği gibi Bakanlığımın görevleri; ulaştırma sek
törünün altyapısıyla ilgili tesislerin yapım, bakım, 
onarım ve kamu kuruluşlarının yapılarının gerçekleş
tirilmesiyle ilgilidir. Bu hizmetlerin ülke ekonomisin
deki katkısının değeri elbette tartışılmaz. 

•Hizmetlerin gerçekleşmesinde benimsediğimiz ku
ralları ve uygulamada bağlı kalacağımız bazı yöntem
leri belirtmek isterim. 

Ulaştırma sektörüyle doğrudan doğruya ilgili olan 
Bakanlığım, maalesef Türkiye'de bugüne kadar makro 
ulaşım politikası- saptanamadığından dolayı, gelişigü
zel, dengesiz bir gelişme göstermiştir. 

Bu nedenle ülkemizin her şeyden evel makro dü
zeyde bir ulaşım politikasının saptanmasına gerek var
dır. Bizce bu ulaşım politikasının anahatları şöyle 
olmalıdır. Türkiye anaarterleriyle demiryoluyla ge
çilmeli. Bu demiryolu büyük limanlarla bağlantılı ol
malı. Karayolları bu şebekeyi destekleyici, bütünle
yici bir yapıda oluşturulmalıdır. 

Dışa bağımlı olmayan, kitle taşımacılığına yöne
lik ve en ekonomik olan ulaşım sistemi bizim yapa
cağımız tercihler arasında mutlaka yer almalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, ben bu yıl Türkiye'nin 53 
ilini içine alan gezi programları düzenledim. Böyle
ce 30 bin kilometreye yakın yol katettim. Bölgeler-
arasında, hatta bırakalım bölgelerarasını, aynı bölge
de kendi içinde korkunç dengesizlikler gördüm. Hiç
bir yurtseverin uzun süre daha bu dengesizliğin sü
rüp, devam etmesine gönlümün razı olacağına kani 
değildim. Göreve başladığımızdan beri, belirttiğim gi
bi, yine de aynı inançla, aynı samimiyetle bu denge
sizliğin giderilmesinin, başlıca yurtseverlik olduğu 
kanısındayım. 

Benimsediğimiz diğer prensiplerden birisi de, Dev
letin kendi işlerini, kendisine cazip ve yararlı olduğu 
ölçüde, kendisinin yapmasıdır. Maalesef 1934 yılında 
çıkarılmış bulunan 2490i sayılı Yasa, Devletin kendi 
işini yapmasını önemli Ölçüde engellemişti. Ancak, 
malumunuz olduğu üzere Hükümetimizin Yüce Mec
listen aldığı yetkiye dayanarak çıkardığı, Kanun Kuv
vetindeki Kararnameye dayanarak, çıkardığı bu Ka
nunun önemli maddeleri değiştirilerek, büyük ölçü
de bir rahatlık getirilebileceği kanısındayım. Ancak, 
bu da yeterli değildir. Zira, Devletin kendi işini yap
ması için gerekli makine, eleman ve kadro için teş
kilatlanması gerekir. Bir an evvel, Devlet kendi işini 
yapabilecek bir ortamı oluşturmalıdır. 
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| Değerli milletvekilleri, zamanın darlığı ölçüsünde, 
I kısaca bir iki cümle ile uygulamada karşılaştığımız 
j darboğazlardan da söz etmek istiyorum. Uygulamada 
I karşılaştığımız en önemli darboğazlardan birisi mev

zuat ve bürokratik engellerdir. Her ne kadar, 2490ı 
I sayılı Yasada yapılan değişiklik önemli ölçüde bu en-
I geli bertaraf etmişse dahi, yine de bu yeterli değildir. 
I Bununla ilgili yönetmelik çalışmaları Bakanlığım ta-
I rafından sürdürülmektedir, kısa bir sürede tamamla-
I naibileceğine kaniim. 
I Aynı zamanda, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
I Yasasının, özellikle zaman kaybedici hükümlerinin 
I de bir an evvel değiştirilip, bu Yasanın zaman yitiri-
I ci bir unsur olmaktan çıkarılması gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, uygulamada karşılaştığımız 
I en önemli güçlüklerden birisi de personel sorunudur. 
I 657 sayılı Personel Yasası önemli ölçüde yozlaşmış 

bulunmaktadır. Özellikle teknik personelin bu Yasa-
[ nın kapsamına alınması, kamu sektörünü teknik per-
I sonel için cazip olmaktan çıkarmıştır. Kamu sektö

ründen özel sektöre, önemli ölçüde teknik eleman 
göçü başlamıştır. Teknik personel göçünü durdurucu 
önlemler, zaman yitirilmeden alınmalıdır. Yeni işe 

I giren bir düz işçinin, amiri durumunda bulunan bir 
mühendisten fazla ücret aldığı bir ortamda, teknik 

I elemandan tam randıman beklemek mümkün değil-
I dır. «Teknik Personel Yasası» nın yeniden düzenlen-
I meşinde yarar vardır. Teknik personel toplusözleşme 
I düzeyine kavuşturulmalıdır. Bunlar gerçekleştirilene 
I kadar, «Teknik Personel Tazminat Yasası» nın ive-
I dilikle çıkarılması gerekir ve bunun çalışmalarına baş-
I lamış bulunmaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, uygulamada benimsediği
miz politikaları gerçekleştirmek için, karşılaştığımız 

I önemli darboğazlardan birisi de ödenek yetersizliğidir. 
I Kamu sektörlerinin alt kesimleri arasında denge

sizlik kaynak dağılımı, maalesef, benimsediğimiz ula-
I şım politikasını uygulamamıza fırsat vermemektedir. 

Her ne kadar Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planın-
I da Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planına oranla % 85 
I mertebesinde demiryolları yapımına ek ödenek sağ-
I lanmış ise de, bunun bile demiryolunun istenilen dü

zeye ulaştırılması için yeterli olabileceği kanısında 
I değilim. 

I Personel konusuna değinirken, Sayın Koçal'ın bu
rada çarpıttığı ve gerçeklerle hiç ilgisi olmayan per-

I sonelle ilgili rakamlar üzerinde de durmak isterim. 
Bakanlığımda 2833 teknik personel, 971 idari 

J personel bulunmaktadır. Kendilerinin iddia ettikleri 
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gibi bu personele 21 milyar lira değil, bütçedeki top- I 
lam 569 milyon lira civarındaki ödenek ödenmekte- I 
dir ve her personele, kendisinin iddia ettiği gibi ayda I 
47 bin bürüt değil, 12 470 lira bürüt ücret verilmek
tedir. 

Değerli milletvekilleri, bu kısa açıklamadan son
ra, teker teker genel müdürlüklerin faaliyetleri üze
rinde durmak isterim. I 

Karayolları dışındaki ulaşım sektörlerinin yeterli 
«bir düzeyde olmayışı, işletmenin yetersizliği; kara- I 
yollarının ise aktarmasız taşımayı sağlaması, en ufak I 
birimlere kadar indirilmesi, geçtiği yerlerin arazi de
ğerlerini artırması gibi nedenlerle karayolları ülke
mizde özellikle 1950'den sonra cazip hale gelmiştir. 
Ancak, karayollarındaki bu gelişmeye rağmen, kara-
yollarımızın dünyanın gelişmiş ülkelerine göre oranı 
yine de çok düşüktür. 

Burada özellikle muhalefete mensup sözcülerin di- I 
le getirmek istedikleri şey, sanki bu Bakanlıkta hiç
bir şey yapılmamış, eskiye nazaran kötü bir yönetim 
getirilmek istendiği havası verilmek istenmiştir. Bu I 
nedenle birkaç rakamsal gerçeği müsaadenizle arz I 
edeyim. I 

Devlet, il ve turistik yolları olarak toplam; 3 570 I 
Km.'de sanat yapısı, 2 667 Km.'de toprak işleri, 3 787 
Km.'de stabilize serilmesi işlerinde çalışmalar yapıl
mıştır. Ayrıca 3 608 Km.'si yeni olmak üzere 10 804 I 
Km. yol bu yıl asfaltlanmıştır. 

Burada Sayın Sayın'ın dile getirdiği gibi biz, geri 
kalmış yörelere hizmet götürürken sadece kendi se
çim bölgemizi seçmedik. Benim, ilimden çok daha 
ufak bir arazi yapısına sahip Siirt ilinde bu yıl 335 
Km. yol asfaltlanmıştır. Kars ilinde 350 Km. yol as
faltlanmıştır. Bugüne kada<- hiç yolun gitmediği Hak- I 
kâri'nin Şemdinli ilçesi ve Erzincan'ın iliç ilçesinin I 
yaz - kış bağlantısı sağlanmıştır. I 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Kıbrısçık'da, 
Göynük'de, Mudurnu'da yol yok; yalan söylüyor. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ 
(Devamla) — Değerli arkadaşlar, eğer Bakanların 
kendi seçim bölgelerini kayırdıkları iddiası var ise, 
bunu kendi sayın yöneticilerinden sorsunlar. Bugün I 
İsparta'nın, Aydın'ın köylerinin bile çoğu asfalt yola I 
ve elektriğe kavuşturulmuşken, Doğu'da halen motor I 
sesini işitmeyen, teker yüzünü görmeyen vatandaşlar 
vardır. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Kendilerinden hesap sorulması gerekir. I 

TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — Haydi Ilıç'a 
gidelim, gidebilirsen? I 
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BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bizim bu yılki 
çalışmalarımızda 1978 yılında programlanan progra
ma göre, fiziki gerçekleşmemiz asfalt kaplamada 
% 122, yol yapımında % 117'ye ulaşmıştır. Başarısız
lık bu mudur? (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Fiziki gerçekleşme bu. Parasal gerçekleşmenin 
de hesaibını vereceğim. 

TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — Ilıç'a 60 gün
dür ulaşılamıyor. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu Bakanlığın 
başarısını... (Gürültüler) 

TtMUÇtN TURAN (Erzincan) — Yalan söylü
yorsun, yalan. 

M. OĞUZ ATALAY (Konya) — Sen yeırine otur 
eşekoğlueşek. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Zatıâlinizin sarf ettiği söz, Yüce 
Parlamentonun çatısına yakışmayacak kadar ağır bir 
sözdür. Rica ediyorum. (Gürültüler) 

TtMUÇtN TURAN (Erzincan) — Yalan söylü
yor Sayın Başkan. 

M. OĞUZ ATALAY (Konya) — Özür dilerim 
Sayın Başkan, özür diliyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Tamam, teşekkür ederim. Özür di
lemiştir Sayın Atalay, teşekkür ederim. (Gürültüler) 

Rica ediyorum arkadaşlar, Sayın Bakanın konuş
masını lütfen engellemeyiniz. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, ken
disi yakışmıyor bu Parlamentoya zaten. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Sayın. Rica 
ederim efendim, rica ederim. 

Sayın Bakan, devam buyurun efendim. Rica edi
yorum. 

MALİK YILMAN (Hatay) — 100 kilo çamuru 
versinler, senden daha iyi adam yaparım. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Ben sana demedim, 
ona dedim. 

İHSAN BEDİRHANOĞLU (Van) — Senin gibi 
adamı çamurdan yaparım, pis herif, terbiyesiz herif. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Sayın. 
Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ 

(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, istirham ediyo
rum. Ben, geçen yıl da bu kürsüde sataşmalara karşı 
tek bir çift laf söyledim; «Bu kervan yürüyecektir» 
dedim, yine devam ediyorum; bu kervan yürüyecek
tir. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Biz, 
paçalarımıza saldırmak isteyenlere karşı, onlara bak
ma tenezzülünde dahi bulunmayacağız. 
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AHMET SAYIN (Burdur) — Kervanın başını da 
sen çekiyorsun Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Sayın, rica 
ederim. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ 
(Devamla) — Kısa boylular çeker. 

BAŞKAN — Rica ediyorum arkadaşlar, rica 
ediyorum. 

MALİK YILMAN (Hatay) — Kısa boylular çe
ker ve sen de müsaitsin çekmeye. 

BAŞKAN — Rica ederim beyefendiler, rica ede
rim. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, elbette bu bütçe 
'bizimdir. Bu bütçenin geçmesi için biz gerekli sabır 
ve tahammülü göstereceğiz. Yalnız şurada herkes bil
sin ki, bizim kimseye veremeyecek bir hesabımız yok
tur ve hesaplaşma meydanından kaçacak adam de
ğiliz. Böyle bir hesaplaşmaya gidildiği takdirde ki
min kaçacak delik arayacağı de belli olmaz. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, 1979 ve ileriki yıllar'da bit
mesi gereken 40 adet proje bu yıl, süresinden evvel 
'bitirilerek halkın hizmetine sunulmuştur. Önümüzde
ki çalışma yıllarında ise, üzerinde duracağımız bazı 
önemli yol projelerinden de kısaca söz etmek isterim. 

1981 yılında Ankara - İstanbul arasının önemli bir 
bölümünün çift şeritli yol olarak yapımı tamamlana
caktır. 

Karadeniz sahilinin önemli bir bölümü olan Ho
pa - Sarp kesimi 1980 yılında bitirilecek şekilde prog
ramlanmıştır. Karadeniz sahil yolunun tamamı, Si
nop - Zonguldak - İstanbul arasının da bitirilmesiyle 
1981 yılında asfalt kaplamalı olarak hizmete sunula
caktır. 

Akdeniz sahil yolunun en önemli kesimi olan, Fi
nike - Kaş - Fethiye yolunun da, Kaş - Kalkan arası 
1980"de asfaltlanarak bu sahildeki tüm ulaşım hizme
te açılmış olacaktır. 

Ankara - Gürbulak transit yolunun yüksek stan
dart ölçülerle yapımı devam etmekte olup, 1981 yı
lında bitirilecek olan bu yol, Türkiye'yi tran üzerin
den Asya ülkelerine bağlayan dünya karayolunun 
önemli parçalarından birisini oluşturacaktır. 

Edirne - Keşan - Gelibolu .-. Çanakkale - Edre
mit - İzmir yolunun, eksik ve düşük standartlı bö
lümleri, en geç 1981 yılına kadar tamamlanarak Av
rupa'dan Ege'ye akacak karayolu trafik akımına ra
hatlık sağlanacaktır, 
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1978 - 1979 kış mevsiminde kar mücadelesi ya
pılan yol uzunluğu 52 bin kilometreye çıkarılmış olup, 
ilk defa bu boyutta bir mücadele programı hazırlan
mıştır. Böylece halkımızın, kışın güç koşullarına kar
şın ulaşımdan yararlanması sağlanmış olacaktır. Bu
nunla ilgili olarak personel ve makine yönünden tüm 
Önlemler alınmıştır. 

Ülkemizin trafik bakımından çok yoğun olduğu 
İzmit - İstanbul arasındaki oto ve ekspres yolu, en 
geç 1981 yılında tümüyle hizmete açılacaktır. 

Bu arada Sayın Topuz'un değindiği konuyu da 
Meclisin huzurunda arz etmek isterim. 

Kendilerinin değişikliğini istediği proje, bu otoyo
lun 18 kilometre daha uzaması ve 2 milyar liralık 
ek ödenek gerektiren bir değişikliktir. Bizim bu ül
kenin 2 milyarını başkalarının keyfi için harcayacak 
ne takatimiz ve ne de zamanımız vardır. (CHP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Yanlışın var Sa
yın Bakan, yanlışın. Benim de mesleğim bu. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Topuz, 
mesleğini çok iyi biliriz... 

BAŞKAN — Lütfen, karşılıklı konuşmayın efen
dim, rica ediyorum. 

İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — 2 milyara 50 ki
lometrelik otoban yapılıyor. 

BAŞKAN — Sayın Topuz, rica ediyoruz Sayın 
Topuz. 

Sayın Bakan, buyurun. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ 
(Devamla) — Mersin - Adana kesimi bu yıl bitiril
miş olup, Mersin - İskenderun arasındaki yol, 1981'de 
çift şeritli hale getirilecektir. 

İstanbul - Silivri - Kınalı ayrımı yolu, yoğun tra
fik nedeniyle 1981'de çift şeritli hale getirilecektir. 
Gerekirse Kınalı ayrımı - Edirne arasında çift şeritli 
yol çalışmalarına başlanacaktır. 

Altyazı - Dokurcan - Mudurnu - Nallıhan - Bey
pazarı yolu 1982 yılında tamamlanmak üzere prog
ramlanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, demiryolu açısından durum, 
pek iç açıcı değildir. Bu konuda gelişmiş ülkelerin çok 
gerisinde bulunmaktayız. Kitle taşımacılığının ülke
miz ekonomisindeki yeri, demiryolu taşımacılığını ön 
plana çıkarmıştır. 8 343 kilometre olan bugünkü de
miryolu hattımızı, ikinci ve üçüncü tali hatlarla bir
likte 10 bin kilometreyi bulmaktadır ki, günün stan
dartlarının çok altında kalmaktadır. 
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Demiryollarında bugün ulaşılan hız, 200 kilomet
renin üzerinde olmasına karşın, bu hatlarımızda an
cak 50 - 60 kilometrelik hız yapılabilmektedir. 

32 milyar Türk Lirasına mal olacak İstanbul - An
kara arasını 4 - 4,5 saate indirecek olan 257 kilo
metrelik Arif iye - Sincan demiryolu hattı, 1982 yılın-
de bitirilecek şekilde planlanmıştır. 

İhaleleri yapılmış olan Sincan - Ayaş hattı ve 
10,5 kilometre uzunluğundaki Ayaş Tüneli inşaatı
na ilave olarak 1979 yılının ilk yarısında, Ayaş'tan 
itibaren 60 kilometrelik güzergâh 6,7 kilometrelik 
Çayırhan Tüneli, 14,5 kilometrelik Köroğlu Tüneli; 
1979 yılının ikinci yarısında, 13,5 kilometrelik Geyve 
Tüneli, 10,5 kilometrelik Göynük Tüneli olmak üze
re toplam 9,5 milyar proje tutarına ulaşan yeni ihale 
yapılacaktır. 

'Değerli arkadaşlarım, elbette, demiryoluna değin
mişken, bizim ülkemizin geleceği yönünden yararlı 
gördüğümüz birçok projelerimiz vardır. Maalesef, 
ödeneğin yetersizliği nedeniyle bunları gerçekleştir
me olanağımız olmamasına rağmen, bunların plan ve 
proje çalışmaları üzerinde hizmetlerimizi sürdürmek
teyiz. 

Yeni hatlarla ilgili çalışmalara paralel olarak 
mevcut şebekemizin darboğazlarını gidermek için var
yant, proje ve yapım çalışmaları sürdürülmektedir. 

215 milyon Türk lirasına mal olacak Söğütlü-
çeşme İstasyon tadilatının % 65'i bitirilmiş olup, ya
pımı hızla ilerlemektedir. 1980 yılında hizmete açıl
dığında yolcu yönünden İstanbul - Ankara demir
yolu aktarmasında, İstanbul çevre yollarıyla Boğaz ge-
çişindeki tıkanıklık giderilmiş olacaktır. 

Maden cevherlerimizin sanayi tesislerine taşınma
sı önemli bir sorun olmaktadır. Özellikle demir cev
herinin Divriği'den Ereğli ve İskenderun'a taşınma-
sındaki darboğaz 1 250 000 030 Türk lirası proje tu
tarlı Tecer - Kangal varyantının yapımıyla çözüme 
ulaşacaktır. Bu projenin 1981 yılında bitirilmek üze
re ihaleleri gerçekleştirilmiştir. 

Yatırım programında yer alan ve her yönden in
celenmesi gereken Boğaz'ın demiryolu ile geçişi ise 
1979 yılında Demiryolları İnşaatı Genel Müdürlüğün
de düzenlenecek bir panelde tartışmaya konacak, be
lirecek görüşler ışığında çözüm şekli kararlaştırıla
caktır. 

Ulaştırma sistemleri içinde ülkemizin doğal ya
pısı bakımından en ekonomik çözüm veren bir di
ğer sistem deniz ulaştırmasıdır. Uzun mesafe kitle 
taşımacılığında enerji tüketiminin azlığı nedeniyle 

düşük taşıma maliyeti vermesi, bu ulaşım şeklinin en 
belirgin özelliğidir. 

Bu sistemin gereksinim gösterdiği altyapı tesis
leri için planlı dönemde büyük yatırımlar yapılmak
la birlikte, bugünün uluslararası ticaretinin niteliği
nin değişmesi, geliştirme, yenileştirme yapılarını zo
runlu kılmaktadır. 

Ulaştırma sektörünün bu hizmetleri yanında, ba
lıkçılığın gelişmesine büyük katkısı olduğuna inandı
ğımız balıkçı liman ve barınaklarının ve bunlarla il
gili tesislerin yapımlarına devam olunacaktır. 

Ülkemizin turizm potansiyeline katkıda buluna
cak turistik liman ve yanaşma yerleri yapımına de
vam olunacaktır. 

1978 yılı içinde şu işler yapılmıştır : İzmir Li
man tevsiatı işi, feribot yanaşma yeriyle Antalya li
manı tamamlanarak hizmete açılmıştır. İstanbul Hay
darpaşa Mole tevsiatı ve kararnameyle tasfiye edil
miş olan 16 proje üzerinde çalışmalar sürdürüle
cektir. Önümüzdeki yıllarda üzerinde çalışacağımız 
önemli projelerimiz arasında şunları sayabiliriz : İz
mir limanı tevsiatı, Haydarpaşa limanı mole ilavesi, 
Trabzon limanı tevsiatı, Ordu barınma yeri tesisleri. 

Sayın milletvekilleri, çağımızda teknolojinin hız
la gelişmesi özellikle yolcu taşımada hava ulaşımının 
önemini artırmıştır. Yurdumuz Avrupa ile Asya ara
sında hava trafiği yönünden de bir geçit merkezi du
rumunda olduğundan hava meydanlarımızın uluslar
arası hava trafiğine uygun hale getirilmesinde zorun
luluk bulunmaktadır. Bu nedenle hava meydanları
mızın süratle modern havacılık standartlarına ve Türk 
Havayolları filosuna cevap verecek düzeyde yapımı, 
tamamlanması, donatımı gerekmektedir. Halen An
kara'da Esenboğa, İstanbul'da Yeşilköy havaliman
ları ve Adana, Antalya, Trabzon, Gaziantep havaalan
larının tevsiine, İzmir - Efes, Muğla - Dalaman, 
Erzincan ve Kars havaalanlarının inşaatına devam 
edilmektedir. Herhalde hava meydanları inşaatında 
«Doğu'ya hiç pay ayrılmamıştır» diyenler Gaziantep, 
Erzincan ve Kars'ı belki oralardan saymamaktadırlar. 
Ayrıyeten bu çalışma mevsiminde de Urfa'daki hava
alanının yapımına başlanacaktır. 

Mevcut akaryakıt boru hatlarından sivil amaç
larla akaryakıt şevki için gerekli ilave tesisler ola
rak, ÎPRAŞ Haramidere; Mersin, Adana, Osmani
ye arasında ve İzmir Aliağa boru hatlarıyla ilgili te
sislerin yapımına devam edilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan 2 dakikanız kaldı, lüt
fen toparlayın efendim. 

— 667 — 



M. Meclisi B : 60 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTÎN ELÇİ 
(Devamla) — Değerli arkadaşlar; vaktin kısalığı ne
deniyle, ben, Bayındırlık Bakanlığının genel gerçekleş
me durumunu burada zikrettikten sonra arkadaşların, 
muhalefete mensup arkadaşların dile getirdiği 1-2 
konu üzerinde durmak istiyorum. 

Bakanlığımızın tüm bu yılki gerçekleşme duru
mu Ocak ayı sonu itibariyle, j % 79'dur. Bu oran, 
1977 yılında % 69'dur; % 10'luk bir gerçekleşme ar
tışı görülmektedir. 

Değerli arkadaşlar, özellikle Sayın Koçal'ın bu
rada üzerinde durmak istediği bir konunun, siyasi 
boyutlarının büyüklüğü ve bir zihniyeti dile getirme
si nedeniyle üzerinde durmak isterim. 

Kendilerinin burada tenkit konusu ettiği konu
lardan birisi de, bazı kişileri işe almamız ve o dai
reler giden insanların bunların dillerinden bir şey 
anlamadığını burada belirtti. Eğer halen ülkemizde 
dillerinden anlaşılmayan insanlar varsa, bu Türkiye' 
nin bir sosyal gerçeğidir. Bu sosyal gerçek burada 
dile getirilmiştir. (CHP sıralarından alkışlar.) 

Değerli arkadaşlar, elbette biz, işe almada hal
kın yoksul ve gerçekten çalışmaya ihtiyacı olan ke
simlerine öncelik vermeye mecburuz. Bu bizim be
nimsediğimiz halkçı politikamızın da bir gereğidir. 
Biz ne zadeganlara ve ne ensesi kalın olanlara, işe 
almada elbette onlara öncelik veremezdik. (CHP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

îşe aldıklarımızdan bazılarının mahkemelerde yar
gılanması da tenkit konusu olabilecek bir iş değildir. 
Biz, kanunun o kişilere tanıdığı haklara dayanarak 
bunları almışız. Yüce Meclisinizin burada çıkardığı 
yasalara dayanılarak, işe alınan kişileri tenkit etme
ye hakkınız yoktur. Elbette biz, devlet kadrolarını 
faşizan veyahut da eli silahlı kadrolarla doldurmaya 
mecbur değildik. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

AP sözcüsü burada bizim emanete ihanetimiz
den de söz etti. Bunun üzerinde durarak kendisini 
cevaplamak isterim. 

Benim devraldığım emanet, halkın bana güveni
dir. Ben, bana oy veren kitleye hizmet etmeyi, dev
raldığım emanet olarak kabul ederim. Yoksa halktan 
aldığı güveni midelerinin aracı yapan yöneticilere 
uşaklık etmek devralınan emanetin ki esasen ihanet 
burada başlamaktadır... (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sensin o. 
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BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ 
(Devamla) — Burada bunu ben dile getireceğim. 

ÎSMET SEZGİN (Aydın) — Onu yapan sensin, 
sensin o. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ 
(Devamla) — Kimin partiye, kimin... 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Her şey sensin. 
BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ 

(Devamla) — O, sensin.. Kimin kime hizmet ettiği
ni siz bilirsiniz. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Utanmadan yalan 
söylüyorsun. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Sezgin, rica 
ediyorum, lütfen sakin olalım. Rica ediyorum. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ 
(Devamla) — Değerli arkadaşlar, ben buraya nasıl 
geldiğimi.... 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Elini öptün «uşak» 
dediklerinin. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ 
(Devamla) — Yalan söylüyorsun, ben hiçbir kimse
nin elini öpecek insan değilim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, rica ediyorum. 
BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ 

(Devamla) — Hayatta kimsenin elini öpecek adam 
değilim. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Elini öptün, elini. 
Çok elini öptün. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, karşılıklı lütfen konuş
mayalım. 

Sayın Bakan, zatıâlinizden de rica ediyorum efen
dim, reaksiyon yaratacak tarzda konuşmayın, rica 
ediyorum, zaten vaktiniz de doldu Sayın Bakan. 3 da
kika 4 dakika aştı, rica ediyorum Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, benim seçim dö
nemimde AP'nin yöneticileri benim seçilmemem için, 
buradan, halen partinin senatörü olan ve o zaman mil
letvekili olan kişileri merkezime, il seçim çevreme 
göndererek seçilmemem için ne mümkünse yaptılar. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Bu da yalan. (AP 
sıralarından gürültüler.) 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ 
(Devamla) — Sadece... (Gürültüler.) Bunu senin 
Başbakanın inkâr edemez. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, burada teknik bir ko
nu görüşüyoruz. O itibarla rica ediyorum... 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ 
(Devamla) — Bunu Genel Başkanın inkâr edemez. 
Bunu biliyor. Burada olsa kendisiyle hesaplaşırdım. 
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İSMET SEZGİN (Aydın) — Bu da yalan, utan- I 
mıyorsun değil mi? î 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ 
(Devamla) — Burada olsa kendisiyle hesaplaşırdım. I 

BAŞKAN — Sayın Bakan.. (AP sıralarından gü
rültüler.) I 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ 
(Devamla) — Ben halkın desteğiyle geldim... (AP sıra- I 
larından gürültüler.) I 

BAŞKAN — Sayın Bakan... Rica ediyorum sa- I 
yın arkadaşlar... I 

CELÂL PAYDAŞ (Urfa) — Ne bağırıyorsun... 
(Gürültüler.) (Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın AP 
sıralarına doğru yürümesıi AP ve CHP sıralarından I 
yer yer ayağa kalkmalar ve gürültüler.) I 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Paydaş... İda- I 
reci Üyeler... İdareci Üyeler... Sayın Çeliker, Sa- I 
yın Çilesiz neredesiniz?... Rica ediyorum... (Gürültü- I 
ler.) Rica ediyorum... I 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Sayın Baş
kan, ihanet ettin diye isnatta bulunuyorlar, Sayın I 
Bakan cevap veriyor, en tabii hakkı değil mi? (Gü- I 
rültüler.) 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Aksoy.. Sa- I 
yın Bakan... Sayın Bakan rica ediyorum... I 

Zaten 6 dakika taştınız.... I 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ 
(Devamla) — Sayın Başkan, burası... I 

BAŞKAN — Efendim, sataşmalara cevap verme- I 
yin. Zatıâlinizin üslubu gayet güzel, lütfen bitirin | 
efendim. Rica ediyorum... Sataşmalara cevap ver- I 
meyin efendim. I 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — En tabii hak
kı, cevap veriyor. (Gürültüler.) I 

BAŞKAN — Sayın Üyeler... 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Utanmadan «uşak

lık ediyorlar» diyor. I 
BAŞKAN — Sayın Sezgin, zatıâlinizden de ri- I 

ca ediyorum... (Gürültüler.) I 
Sayın arkadaşlar, rica ediyorum... Sonuna gel- I 

miş bulunuyoruz, rica ediyorum hepinizden... 
Herkes yerine otursun efendim rica ediyorum... I 
MUAMMER AKSOY (İstanbul) — O «ihanet 

etti» diyor, Bakan cevap vermeyecek mi? (AP sıra- I 
larından gürültüler.) I 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Yahu ba
ğırıp durma... Bakana söyleyip durma, oraya söyle... I 
(AP sıralarından gürültüler.) 1 
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BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ 
(Devamla) — Hah, işte o yalan, işte onun içinde sen 
varsın.... 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Uşak... 
BAŞKAN — Sayın Bakan... Sayın Bakan... Sa

yın Bakan, sözünüzü kestim efendim... Rica ediyo
rum.... 

(Başkan tarafından konuşma kürsüsünün mikrofo
nunun kapatılması.) (Gürültüler.) 

Sayın Bakan.. Sayın Bakan... 
SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Bağırıp dur

ma... 
BAŞKAN — Efendim ne yapacağız bağırmayıp 

da?... Sayın Bakan, zatıâlinizden saygı sözlerini ya
parak sözünüze son vermenizi rica ediyorum. Rica 
ediyorum Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ 
(Devamla) — Değerli milletvekilleri... (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Buraya kavga etmeye gelmedik be
yefendiler. Bir meseleyi halletmeye geldik... (AP sı
ralarından gürültüler.) , 

Rica ediyorum Sayın Karabeyoğlu... 
Sayın Bakan rica ediyorum efendim. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ 
(Devamla) — Arkadaşlar, ben özellikle istirham edi
yorum... 

BAŞKAN — Sayın Bakan rica ediyorum efen
dim, saygı sözleriyle... 

Rica ediyorum, vaktiniz bir hayli geçti. Rica edi
yorum Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ 
(Devamla) — Sayın milletvekilleri, Bayındırlık Bakan
lığının 1978 yılı çalışmaları ülkemiz için hayırlı, ya
rarlı olmuştur. Bunu hiç kimse inkâr edemez. Bunu 
inkâr edebilmek için sadece bir kıskançlık, sadece bir 
haset içinde olunması gerekir. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — O sensin be. 
BAŞKAN — Rica ediyorum sayın üyeler... 
BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ 

(Devamla) — 1979 Mali Yılı Bütçesinin ülkemize ve 
halkımıza yararlı olmasını diler, Yüce Meclisi saygı 
ile selamlarım. (CHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bakan sorular vardır, ancak soruları yeri

nizden de cevaplayabilirsiniz, buyurun efendim. 
Yerinize oturun efendim, soruların yazılı olanla

rı da var. 
Sayın üyeler, soru soracak sayın üyeler var : 

Mardin Milletvekili Sayın Abdülkadir Timurağaoğ-
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lu, (Trabzon Milletvekili Sayın Kemal Cevher, Ağrı 
Milletvekili Sayın Kerem Şahin, Manisa Milletvekili 
Sayın Yahya Uslu, Erzincan Milletvekili Sayın Timu
çin Turan, Çanakkale Milletvekili Sayın trfan Binay, 
Kayseri Milletvekili Sayın Şevket Doğan, Sayın Ah
met Sayın, Sayın Çağlayan Ege, Sayın Fethi Acar, 
Sayın Kocal, Sayın Cemal Külahlı, Sayın ibrahim 
Topuz, Sayın Şener Battal, Sayın Hüseyin Erdal, Sa
yın Abdülmuttalip Gül. 

Efendim, soru soracak arkadaşların kayıt işlemi 
bitmiştir. Şimdi sorulara geçiyoruz. 

Sayın Abdülkadir Timurağaoğlu, burada mı?... 
Burada. 

Sorularını okutuyorum : 
«Aşağıdaki önergemin ilgili Bayındırlık Bakanınca 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ede
rim. 
rim. Abdülkadir Timurağaoğlu. 

1. Mardin - Diyarbakır, Mardin - Kızıltepe ilçe
si Derik - Mazıdağı ilçesi, Savur ilçesi - Sürgeçi nahi
yesi, Gercüş ilçesi - Kayapınar yollarının yapımı baş
lanılmış olup bir yıldır hiçbir ciddi çalışma yapılma
maktadır : 

a) Ödenekleri ayrılmış mıdır? 
b) Yapımları devam edecek midir? 
c) Mardin'de Yapı îşleri Bölge Müdürlüğü ku

rulması düşünülüyor mu?» 
BAŞKAN — Sayın Bakan, herhalde yazılı ce

vap vereceksiniz? 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ 
(Devamla) — Evet 

BAŞKAN — Sayın Kemal Cevher'in sorularını 
okutuyorum : 

«Sayın Başkanlığa 
Sayın Elçi'nin aşağıdaki sualimi cevaplamasını 

saygılarımla rica ederim. 
Bugüne kadar Bayındırlık Bakanlığı bünyesine, 

işçi ve müstahdemler, ilin bulunduğu çevre vatandaş
larından hukuka ve yönetmeliğe bağlı kalınarak ve 
vasıflı elemanlardan alınırken, şimdi Karayolları, Ba
yındırlık Müdürlüğü ve Yapı İşlerine, koridorlarda, 
şantiyelerde yatma pahasına hiçbir ihtiyaç olmadan 
bazı kimselerle doldurmaktasınız. 

Hassasiyet ve tasarrufun böyle olmasının nedeni
nin izahını rica ederim. Saygılarımla. 

Kemal Cevher» 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ 

(Devamla) — Yazılı cevap verilecektir. 

BAŞKAN — Ağrı Milletvekili Sayın Kerem Şa* 
hin'in sorularını okutuyorum : 

«Senelerden beri inşaatına başlanılmış olan Ho
rasan - Ağrı ve Ağrı - Patnos yoluna ne zaman baş
lanacaktır; alt yapı ve asfaltlama işleri ne zaman bi
tirilecektir?» 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ 
(Devamla) — 1981'de bitirilecektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Manisa Milletvekili Sayın Yahya Uslu'nun so

rularını okutuyorum : 
«1. Gördes karayolu için 16 milyon lira ayrıl

masına rağmen bu harcama yapılamamıştır; nedeni 
nedir? 

2. Demirci karayolu için sadece 3 milyon lira 
ayırmışsınız. Bununla tahmini 120 kilometrelik yeni 
açılacak yol için ne yapılabilir?. Bu ilçeye CHP'li ol
madığı için ceza mı uyguluyorsunuz? 

3. Bugün de Gördes, ve Demirci ilçe yolları tra
fiğe zaman zaman kapanmaktadır. Bölgeye tayin et
tiğiniz müdür hiç ilgilenmemekte ve ilçeler mahsur 
kalmaktadır. Bu ilçelere karşı husumet nereden ge
liyor ve bu talimatı siz mi veriyorsunuz? 

4. Manisa İl İmar Müdürlüğüne tarafınızdan ve 
hemşerinizden 6 adet odacı tayin edilmiştir, 2 odalı 
müdürlük binasında altı odacı ne yapacaktır? Bun
ların size akrabalık derecesi nedir? 

Saygılarımla. 
Yahya Uslu» 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ 
(Devamla) — Yazılı cevap verilecektir. 

BAŞKAN — Erzincan Milletvekili Sayın Timu
çin Turan'ın sorularını okutuyorum : 

«1. Erzincan'ın iliç ilçesine ulaşımını sağlayan 
Refahiye - Gümüşakar - Kuruçay - iliç yolunun bu 
kış mevsiminde devamlı açık tutulacağına dair beya
nınızı gazetelerden ve televizyondan izledim. Aynı 
şeyi biraz önce bu kürsüden de ifade ettiniz. Bu yol 
bu kış ulaşıma hiç açık bulundurulamamıştır. Şu an
da da açık değildir, dolayısıyla beyanınız yalandır. 
Bu beyanı neye istinaden yaptınız? Bir Bakanın, doğ
ru olmayan bir beyanda bulunmasında sizce herhan
gi bir mahzur var mıdır, yok mudur? 

2. Bakan olmadan önce servet beyanında bulun
dunuz mu? 

3. Bakan oluşunuzdan bu yana 14 aya yakın bir 
zaman geçti, yeniden bir servet beyanında bulunma
yı düşünür müsünüz? 
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4. 1977 CHP Zonguldak Senatör adayı olan 
Müsteşar, genel müdürlükleri çiğneyip oradaki ku
ruluşlara plan, program dışı talimatlar vermekte ve 
teşkilatı sıkıntıya sokmaktadır. Sayın Bakanın bu du
rumdan haberi var mıdır? 

5. Geçenlerde, bilindiği üzere İstanbul Boğaz 
Köprüsünde köprü geçişinden elde edilen kâğıt para
lar yanmıştır; ilgililer hakkında ne işlem yapılmış
tır; paraların akibeti ne olmuştur? 

Saygılarımla.» 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇt 
(Devamla) — Soruların bir kısmı Meclisin mehabe
tine uygun görülmediği için cevaplandırılmayacak, 
hizmetle ilgili diğer konular cevaplandırılacaktır. 
(CHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Çanakkale Milletvekili Sayın İrfan Binay'ın so

rularını okuyorum efendim : 
«1. Bakanlığınıza bağlı dinlenme tesislerinin ya

tak kapasitesi nedir? Bu tesislerde 1977 sonu itiba
riyle görevli personel sayısı nedir, 1978 sonu itibariy
le nedir? 

Personel sayısına paralel olarak yatak sayısın
da da eşit oranda bir artış olmuş mudur? 

2. Edirne, Balıkesir veya Bandırma arası de
miryolu bağlantısı Bakanlığınızca düşünülmekte mi
dir? Bu bağlantının yurt ekonomisine ve toplu taşı
macılığa katacağı değer büyük olacaktır düşüncesin
deyim. Düşüncem tarafınızdan paylaşılmıyor ise 
gerekçesi ile aydınlatılmamı istiyorum; paylaşılıyor 
ise bu konudaki çalışmalar ne safhadadır? 

3. Çanakkale - Bursa - Karacabey arası karayo
lu halen ihtiyaca cevap vermemektedir. Bu güzergâh 
üzerinde Bakanlığınızca yapılan çalışma var mıdır, 
varsa hangi safhadadır? 

4. Üçüncü Boğaz Köprüsünün Çanakkale Bo
ğazı üzerinde yapılacağı öngörülmektedir. Bu köprü 
ile ilgili çalışmalar hangi safhadadır? 

Saygılarımla.» 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ 
(Devamla) — Sayın Başkan yazılı cevap verilecek
tir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Kayseri Milletvekili Şevket Doğan'ın Karayolları 

6 nci Bölge Müdürlüğü ile ilgili Sayın Bakandan 
12 sorusu vardır, okuyorum efendim : 

«1. Boğazköprü - Himmetdede - Kayseri - An
kara devlet yolunun 29 kilometrelik kısmının günün 
trafiğine cevap vermeyerek sık sık trafik kazaları
nın vukua geldiği bilinmekte olup, çift şeritli bölün
müş yol olarak bu kesimin en kısa devrede trafiğe 
açılması gerekirken, projesinin de mevcudiyetine rağ
men henüz programa alınmadığı görülmektedir. Aci-
liyeti olan bu yolun hangi yıl yapım programına 
alınması düşünülmektedir? 

2. 82 milyon lira proje toplamlı Kırşehir - Him
metdede - Kayseri yolunun 1976 - 1980 yıllarında 
asfalt betonla kaplanması programa alınmış olma
sına rağmen, 1978'de hiçbir çalışma yapılmayan bu 
yol ne zaman bitirilecektir? 

3. Kayseri - Erkilet - Boğazlıyan yolu 1978 yı
lı bakım ve onarım çalışmalarından yararlandırıl
mamış ve bilhassa kış aylarında trafiğe kapanarak 
mahalli nakliyeciler ve birçok vatandaşlar kaderleriy
le başbaşa bırakılmışlardrr. Bu yol ne zaman tamam
lanacaktır? 

4. Develi - Bakırdağı - Saimbeyli yolu çevre 
halkının büyük bir ihtiyacını karşılamakta ve ağır 
bir taşıt trafiği bulunmaktadır. Bu yol için 1978'de 
- çok kifayetsiz olmasına rağmen - konulan 3 mil
yonluk ödenek dahi yılı içinde kullanılmamış olup, 
araçlar parçalanmakta, vatandaş ıstırapla çırpınmak
tadır. Bu itibarla, program gereğince 1979'da ödenek 
artırılması yapılarak yolun ağır kamyon trafiğine 
elverişli hale getirilmesi ve asfaltlanması düşünül
mekte midir? 

5. Yahyalı - Yeşilhisar yolu, maden, orman em
vali ile pancar ve meyve halinde çalışan kamyonla
rın trafiğine cevap verememekte olup, projeye gö
re genişletilmesi ve asfaltlanması ne zaman tamam
lanacaktır? 

6. Stabilize olarak trafiğe açık olan, takriben 
30 kilometrelik Develi - Yahyalı yolunun 1979 yılı 
iş mevsiminde temel malzemesinin ikmaliyle asfalt 
yapımı düşünülmekte midir? 

7. Yarım kalan Develi - Tomarza asfaltı ne za
man tamamlanacaktır? 

8. Develi Karayolu Bakımevi, çevredeki geniş 
yol ağı bakımına ve kar mücadelesine yetmemekte 
olup, büyük bir ihtiyaç haline gelen karayolu şu
be şefliği Develi'de ne zaman kurulacaktır? 

9. Uzun zamandan beri istimlak işleri tamamla
nıp, projesi hazır bulunan ve Kayseri - Malatya yo
lunu takriben 35 kilometre kısaltacak olan (38/25 
kontrol kesim nolu) Kayseri - Elbaşı - Pazarören bağ-
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lantı yolunun hangi yıl yapım programına alınması 
düşünülmektedir? 

10. 280 milyon lira proje toplamlı ve Doğu 
Anadolu ile Batı Anadolunun başlıca geçit yeri olan 
Kayseri - Pınarbaşı - Gürün yolunun artan ağır 
trafiğe cevap verebilmesi için 1977-1982 yılında prog
rama alınmasına rağmen 1978'de hiçbir çalışma yapıl
mamıştır. 

Adı geçen bu güzergâhta 1979'da asfalt çalışmala
rına başlanacak mıdır ve iş ne zaman bitirilecektir? 

11. Sivas havzasını Pınarbaşı istikametinden, Sa-
rız - Göksün istikametini takiben Adana havzasına 
bağlayan, ekonomik ve zaruri bir güzergâh olan ve 
bugüne kadar ihmal edilen 38/08 kontrol kesim no 
lu Pınarbaşı ayrımı, Kaynar - Şarkışla yolunun 79 
iş mevsiminde asfaltlanması düşünülmekte midir? 

12. 38/30 kontrol kesim nolu ve programda bu
lunan Pazarören - Topla - Tomarza yoluna 1979'da 
ödenek/ konularak, projesi gereğince yapılması dü
şünülmekte midir? 

Saygılarımla.» 
BAŞKAN — Sayın Bakan?... 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ 
(Devamla) — Sayın Başkan, yazılı cevap verilecek
tir. 

BAŞKAN — (Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Burdur Milletvekili Sayın Ahmet Sayın, buyurun 

efendim. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, aşa

ğıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından cevaplan
dırılması hususunda tavassutunuzu saygılarımla arz 
ederim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

AHMET SAYİN (Burdur) — 1978 yatırım yılı 
Karayolları Genel Müdürlüğü Yapım Dairesinde yol 
ve asfalt yapımı ile, Demiryolları Genel Müdürlüğü 
Limanlar Genel Müdürlüğü, Hava Meydanları tnşaat 
Genel Müdürlüğünde; 

1. Kaç adet ihale yapılmıştır? İhale keşif bedel
leri nelerdir? 

2. İhale edilmiş olan bu işlerin yüzde indirimle
ri ne kadardır? Bu ihalelerden hangileri tasdik edil
miştir? Hangileri hangi sebeple tasdik edilmemiş
tir? Tasdik edilenlerle, tasdik edilmeyenlerin amiri 
itaca değer ölçüsü ne olmuştur? 

3. Her iş için kaç adet müracaat olmuştur ve 
hangi işlere bu müracaatlara göre yeterlik belgesi 
verilmiştir? Bu firma ve şahısların isimleri nelerdir? 

4. Yeterlik belgesi verilmesinde gözetilen ana-
esaslar ne olmuştur? önemli olan bu konuda, fir
maların teknik gücü, makine gücü ve yaptıkları iş
ler mi esas alınmıştır? Yoksa belirli bölgenin veya 
belirli çevrelerin adamı olup yeni firma olma özel
liği mi dikkate alınmıştır? 

5. İhale edilen ve tasdik edilen tüm işlere ait 
1978 yılında dairece ödenen avans miktarlarında ne
ler dikkate alınmıştır? Kimlere ne kadar avans öden
miştir? 

6. 1978 yılında çıkarılan tasfiye ve fiyat farkı 
kararnamesinden yararlanarak tasfiye edilen işlerin 
sayısı ve değeri nedir ve hangi işlerdir? Tasfiye edil
meyip, işe devam edilen işlerin isimleri, ihale be
delleri nelerdir? Bunlara kararname dışında yeni ne 
gibi imkânlar sağlanarak müteahhidin devamı müm
kün kılınmıştır? 

Gümüşhane - Torul arası Harşit vadisinde 1976 
ihalesi olarak devam eden yol inşaatı müteahhidi 
Murtazoğlu, 1978 kararname gereği tasfiye talebinde 
bulunduğu halde şu anda hangi şartlar ve hangi haf
riyat fiyatı ile faaliyetine devam etmektedir? 

7. Tasfiyeye tabi tutulan işler için devlet ve ha
zine menfaati olarak ne düşünülmüştür? Bu işle
rin bitirilmesi için ne gibi tedbirler alınmıştır? 1leri-
ki yıllarda daha ucuza mı yapılabileceği hesaplan
mıştır? 

8. Şayet bir mukayese yapılmışsa, 1978 ema
net fiyatlarla ihale fiyatları arasında, 1978 toplusöz
leşmelerine tüm ödenen farklar dahil olmak üzere 
bir araştırma yapılmış mıdır? Yapılmamışsa, emanet 
işlerin daha ucuz olacağı mı düşünülmüştür? 

9. İhale ile taşaron işinden ne anlaşılmaktadır? 
ihale fiyatıyla taşaron fiyatı arasındaki •% 10 fark, 
ihaleyi terk edip yeterlik, karne, teminat, ilan ve 
devlete karşı tam sorumluluğundan vazgeçip ema
nete dönüp bu mekanizmayı bir başka isim altın
da ve fakat gizli işadamı yaratma arzusuyla işlet
mek için bir sebep mi olmaktadır? 

10. Tüm bölge kuruluşlarınca verilen taşaron iş
lerinin adedi, her birinin keşif bedeli, tenzilatı, ilan 
şartlarına uyulup uyulmadığı, dosyalarının işten ev
vel tanzim edilip edilmediği, yetkili organlarından 
onay alınıp alınmadığı, yeterli program ödeneklerinin 
bulunup bulunmadığı ve ayrı ayrı kimlere ve hangi 
bölgenin adamlarına verildiğinin açıklanması. 

11. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti Karayolları 
için Van, Diyarbakır, Elazığ Mersin, Antalya, Kas
tamonu, Ankara, Mardin bölgelerinde ihale sistemin-
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den vazgeçtiklerini, emanete döndüklerini söylerken, 
bölgeleri taşaron bölgesi yapmaları, tamamen düşün
düğünüz emanet yapma fikrine tam ters değil midir? 

12. iş verilen kişilerin yeteneklerinden nelere dik
kat edilmiştir? Bölgeler olarak ayrı ayrı bu taşaronlar 
kimlerdir? 

13. 1978 yatırım yılında Türkiye Cumhuriyeti 
Karayolları olarak ihale ve emanet işlerin (taşaron 
ve pür emanet olarak ayrı ayrı) para olarak tam 
gerçekleşme yüzdeleri nelerdir. (710 faslından işçili
ğe harcanılan miktar hariç) 

14. İş yapımında birim fiyat maliyet esası mı, 
yoksa emanet yapım ismi altında birim fiyatların 
katlarınca maliyete razı olup, Devleti milyonlarca 
zarara sokan, hiçbir üretimi olmayan, sadece adam 
yerleştirme, militan ekipler kurma amacı mı önde 
gelmektedir? 

15. Diyarbakır Karayolları Bölgesinde : 
a) 2490 sayılı îhale Kanununa göre kaç adet 

ve kaç milyon keşif bedelli iş ihale edilmiştir? 
b) 5539 sayılı Kanuna göre kaç adet iş ihale 

edilmiştir? Keşif bedelleri nelerdir? Bu işlere ait ye
terlik belgeleri kimlere verilmiştir? Bu işleri alanlar 
kimlerdir? Bu işler, alanlar tarafından tamamlanmış 
mıdır? Tamamlamayanlar kimlerdir ve haklarında ne 
işlem yapılmıştır? 

c) Emanet yönetmeliğine ait genel müdürlüğün 
kesin tamimine, bilhassa ilan yapılmasına dair tami
me uyulmuş mudur? Kaç adet iş ilansız verilmiştir? 
Neden ve kimlere verilmiştir? Diyarbakır bölgesinde 
1978 yılında toplam olarak verilen : 

1. Yatırım ödeneği, 
2. Bakım onarım ödeneği... 
MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Sorular kö

tüye kullanılmıyor mu? 

BAŞKAN — Hayır efendim. 
AHMET SAYIN (Devamla) — 3 ncü İşçilik, 

akaryakıt, yedek parça ödeneği toplamları nedir? 
Fiziki işe intikal eden nedir? Fiziki gerçekleş

me nedir? Yapılan işlerin maliyeti 1978 yılı için ne 
olmuştur? 

Sorularım bundan ibaret, teşekkür ederim Saym 
Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan? 
BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ 

(Devamla) — Sayın Başkan, yazılı cevap verilecek
tir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Çağlayan Ege. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Başkan, 
aracılığınızla şu 2 soruma yanıt verilmesini rica edi
yorum. 

Varna'ya ulaşacak olan devlet karayolunun han
gi yılda bitirileceği, özellikle İstanbul - Varna ara
sındaki yolun hangi yıl tamamlanacağını bilmek is
tiyorum. 

2 nci sorum : Aracılığınızla, İstanbul'dan baş
layıp Londra asfaltından devam ederek, Çatalca, Sa
ray, Kırklareli üzerinden devam eden devlet karayo
lunun; Mimar Sinan, Çatalca ve Saray arası ne za
man yapılacaktır? Geçit vermez hale gelmiştir. 

Aracılığınızla bu 2 soruma yanıt verilmesini rica 
ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ege. 
Sayın Bakan? 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ 
(Devamla) — Sayın Başkan, yazılı cevap verilecek
tir. 

BAŞKAN — Yazılı olarak... Teşekkür ederim Sa
yın Bakan. 

Sayın Fethi Acar. 
FETHİ ACAR (Kastamonu) — Sayın Başkan, 

aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Sayın Bakan ta
rafından cevaplandırılmasını rica ederim. 

Son zamanlarda Sayın Bakan ısrarlı beyanatlarıy
la, İstanbul - Ankara çift şerit karayolunun 1981 
yılında tamamlanacağını bildirmektedir. Toplam uzun
luğu 438 kilometre olan bu yolun, takriben 108 ki
lometresi yapılmış olsa, 330 kilometre yolun daha 
yapılması gerekmektedir. 

Adı geçen yolun projesi, istimlak işlemleri sanat 
yapıları, toprak işleri, üstyapı ve asfalt işlemlerinin 
yapımı en az 3 milyar Türk liralık bir bedel tuta
caktır. Adı geçen yolun tatbikat projeleri hazır bi
le olsa, 3 yıl gibi bir zaman içinde yılda 1 milyar 
Türk lirası yalnız bu yol için ödenek verilme im
kânı bile olsa - ki bu da mümkün değildir - hiç 
düşünmeden böyle tutarsız bir beyanı neye dayana
rak vermektedir? Buna kendileri inanıyorlar mı? 

2. Sayın Bakanın bir seyahati sonunda; henüz 
yapım işlemleri bile tamamlanmamış bulunan Sam
sun, Sinop, Kastamonu, Zonguldak, İstanbul sahil 
yolunun - 800 kilometre üzerinde olan bu yolun -
yine 1981 yılı sonunda asfalt olarak tamamlanaca
ğı beyanları hangi gerçeklere göre söylenmiştir? 
Bu beyana ait bilgileri kimlerden almıştır? Bulun
duğu beyandaki durumu nasıl gerçekleştirecektir? 
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3. Karayollarındaki, özellikle yol yapımı ile il- 1 
gili büyük iş makineleri 1968 ve 1969 yıllarında sağ
lanmıştır. Bu makinelerin büyük bir bölümü normal 
çalışma ömürlerini doldurmak üzeredir. Bu duru
ma göre, Bakanlık ihaleli işlerden de ısrarlı bir şe
kilde çekinmektedir. Büyük beyanlarla hudutsuz vaat
lerde bulunmak, hatta yurt dışında da karayolu yap
mak gayretinde olan Karayolları Teşkilatını, hiç
bir sorumluluk ve teminatı olmayan, tatbikatta çok 
büyük aksaklıklar ve sıkıntılar yaratacak olan ta-
şaron tatbikatına mı güvenilmektedir? 

4. Bugünkü Hükümet olarak, Türkiye'nin men
faatleri bakımından Türk müteahhitlerinin yurt dı
şında çalıştırılmaları bile düşünülürken, Bakanlığın 
bu tutumu genel hatlarıyla bugünkü durumda bir çe
lişki değil midir? 

5. 1978 yılı içinde alınan yeni işçilerle ve imza
lanan yeni toplusözleşme imkânlarında daire lehine 
olarak, randıman artırıcı, işleri hızlandırıcı, tatbikat
larda akıcılık sağlayıcı ve ileri beyanları gerçekleş
tirici hangi şartlar öngörülmüştür? 

6. Karayolları Teşkilatı, kuruluş ve tatbikatı ge
reği teknik, yani mühendislik ünitesi esasını teşkil et
mektedir. Mühendislikte maliyet en önemli bir faktör
dür. Teşkilat bu durumu çok evvel idrak etmiş, eko
nomiyi her şeyin üstünde tutarak Genel Müdürlük 
bünyesinde Maliyet Fen Heyeti Müdürlüğü kurmuş
tur. Büro hizmetlerinden başlayıp, proje, arazi ve tüm 
tatbikat çalışmalarını içine alan birinci keşiflerde tat
bikatın hemen sonunda ikinci keşiflerin yapılıp, ve
rilen ödeneklerin sarfında önemli gayret sarf etmek 
isteyen Sayın Bakan, en azından projeli işlerde ya
pılan yolun ve hizmetlerin maliyetini bu izlediği
miz hassasiyetlerinin bir gereği olarak, yerindeki 
tatbikattan sonra yolun 1 kilometresinin neye mal 
edildiğini bir mühendislik kuruluşu olan teşkilatına 
hesaplattırmayı ve bunu istemeyi düşünüyorlar mı? 

7. Takriben 60 bin kilometre yolun yapım ve ba
kımı ile yükümlü Karayolları Genel Müdürlüğünün 
elindeki makine parkı eskimeye yüz tutmuştur. Ye
dek parça temini zorluğu da malumdur. Bilhassa ge
lecek yılların durumu dikkate alınarak, bugünden 
bir tedbir alınması düşünülüyor mu? 

8. Teşkilatın yükünü sırtında taşıyan teknik per
sonel maddi ve bilhassa manevi olarak huzursuzluk 
içindedir. Bu huzursuzlukların giderilmesi düşünülü
yor mu? 

9. Kitle taşımacılığının önem kazandığı gerçeği 
yanında ilgili kuruluşlarla özellikle liman yapımı ve 
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demiryolu yapımı için gerekli koordinasyon sağlan
makta mıdır? 

10. 1978 mali yılı içinde bölgelere ilave öde
nek aktarmaları miktarları nedir? Bu ödenek ilave
lerinde neler dikkate alınmıştır? 

11. 5 ilçesi ve 400 kilometreden fazla sahili 
ile Karadeniz kıyısı olan seçim bölgem Kastamo
nu'da «İnebolu Limanlar Bölge Müdürlüğü» Ka
sım 1977'de resmen kurulduğu halde, bugüne kadar 
faaliyete geçirilmeyip hizmet askıya alınmıştır. Aca
ba bu bölge müdürlüğü, müsteşarın eski seçim bölge
si olan Zonguldak'a mı aktarılacaktır? 

12. Kendi ifadelerine göre, her konuda geri kal
mışlığı söylenen Doğu illerinden daha acil olduğu
nu gördüğü seçim bölgem Kastamonu ve civarının 
karayolları ulaşım durumu Başkanlığınızca anlaşıl
mış mıdır? Anlaşılmışsa ne gibi tedbirler düşünül
mektedir? 

Sorularım bunlardan ibarettir. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Acar. 
Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞER AFETTİN ELÇİ 
(Devamla) — Sayın Başkan, yazılı cevap verilecek
tir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kocal?.. Yok. 
Sayın Cemal Külâhlı. 
CEMAL KÜLAHLI (Bursa) — Sayın Başkan, 

yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ediyorum. 
Bursa'nın Bozöyük veya Bilecik'te ve Bandırma ve

ya Balıkesir istikametiyle demiryolu irtibatı konusun
daki çalışmalar (proje çalışmaları) ne safhadadır? 
Ne zaman inşaat başlayabilecektir? 

Bir de, Sayın Başkanım; Bursa yeni Hava Mey
danı çalışmaları hangi safhadadır? Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan?... 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ 
(Devamla) — Sayın Başkan yazılı cevap verilecektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın İbrahim Topuz, buyurun. 
İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Sayın Başka

nım, bir tek sualim var, onun açıklığa kavuşturul
masını arz edeceğim. 

Avrupa - Asya bağlantısını sağlayan otoban yolu
nun İzmit girişi için tüpyol veya viyadükle geçilme
sinin (şu anda uygulanmakta olan projeye göre söy
lüyorum) 18,5 kilometre bir yol yapımını gerektir-
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diği Sayın Bakan tarafından ifade edildi. Bu çok bü
yük bir yanlıştır. Sayın Bakanı bu büyük yalanı 
söylemek suretiyle burada yanlış konuşturan şahsın 
kim olduğunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Topuz. 
SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Bu sual olmaz. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika. 
HASAN CERİT (Adana) — Bakana, «yalan 

söylüyorsun» diyemez. 
BAŞKAN — Efendim rica ederim, Sayın Ba

kan cevap verecekler, rica ediyorum. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ 
(Devamla) — Sayın Başkan, bu konuda kendisine 
cevap verilmiştir. Daha evvel bir (Meclisteki) gün
dem dışı konuşması üzerine bu konuyla ilgili cevap 
verilmiştir. Hizmetle ilgili cevap verilecektir. Ancak, 
hakaretamiz beyanları cevaplandırılmaya değer gö
rülmemiştir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Şener Battal. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, yük

sek delaletlerinizle aşağıdaki sorularımın cevaplan
dırılmasını arz ederim, saygılarımla. 

FETHİYE - Dalaman yol çalışmaları yapılmış 
ve oradaki kamyoncular kooperatif taşıma işlerini 
yaptığı halde, 500 bin lira kadarki alacaklarını, ver
gi ayı gelmesine rağmen alamamışlardır. Bunun kısa 
sürede ödeme imkânları var mıdır? Onların mağduri
yetlerini Yüksek Bakanlığın dikkate alıp alamayacağı 
hususunu saygıyla arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ 
(Devamla) — Sayın Başkan, istihkakların ödenmesin
de özel işlem yapılmamaktadır. Maliyeden alman 
ödeneklerin ölçüsü nispetinde herkese sırayla öde
nekler ödenecektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Erdal, buyurun. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Başkan, 

şu sorularımın Sayın Bakan tarafından cevaplandırıl
masını arz etmek istiyorum. 

Ankara'dan başlayıp Kars'a kadar giden 2 numa
ralı devlet karayolu, Kırkkale - Çelikli arası asfalt 
kaplaması Çelikli - Yerköy ayrımı arası asfalt kap
laması̂  1977'de başlanmış olmasına rağmen halen 
bitirilememiştir. Sayın Bakan biraz evvel gerçekleş
me oranının ı% 100'ün üzerinde olduğundan bah
settiler. Acaba bu kaplama işi ne zaman bitecektir? 
Cevabını rica ediyorum. 

İkincisi, 1974 yılında inşaatına başlanan Yozgat -
Sorgun - Çekerek ve Zile arası karayolu inşaatının 
1979'da bitmesi lazımdı. (Planlamaya göre). 1978'in 
başlarında Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldik
ten sonra bu yol inşaatı durdurulmuştur. Yol inşaatı
nın aslında kaba işi bitmiş, stabilize durumuna gel
mişti ve bir seneye yakın bir zamandan beri müteah
hit işi bırakmış gitmiş, yol yapılmamaktadır. Bu yo
lun 1979 senesinde bitirilip bitirilmeyeceği veya ne 
zaman yapılacağının Sayın Bakan tarafından açık
lanmasını arz ediyorum. 

Üçüncü bir sorum daha var : Sayın Bakan 2 hu
susta gerçekleşmenin 100'ün üzerinde olduğunu an
lattılar. Bendeniz, Bakanlığın görevinin içerisinde ol
duğu için şu gerçekleşmelerin ertelenmesinin neden
lerini arzu ediyorum. Yapı İşleri Genel Müdürlüğün
de gerçekleşme oranı % 66, Demiryolları İnşaatı Ge
nel Müdürlüğü... (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bir sayın üye soru so
ruyor; ama hiç anlaşılmıyor efendim. Lütfen yerle
rinize oturun efendim. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Demiryolları İn
şaat Genel Müdürlüğünün 1978 yılındaki yatırım 
gerçekleştirme oranı % 38, Limanlar İnşaat Genel 
Müdürlüğü yatırım planı gerçekleşmesi oranı % 54, 
Hava Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri İnşaatı Ge
nel Müdürlüğü yatırım gerçekleşme oranı % 65'dir. 

Sayın Bakanın diğer bahsettiği gerçekleşme oran
larına, bu gerçekleşme oranları da katılmış mıdır? 
Cevabını rica ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdal. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ 
(Devamla) — Sayın Başkan, yazılı cevap verece
ğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Abdülmuttalip Gül, buyurun efendim. 

ABDULMUTTALİP GÜL (Zonguldak) — Sayın 
Başkanın, cevaplandırılmasını arzu ettiğim soruları
mın cevabını, vasıtanızla Sayın Bakandan rica ede
rim. 

1. Satça - Zonguldak arası, Zonguldak - Kara
deniz Ereğlisi arası yolunun yapımına kaplumbağa 
usulü devam edilmektedir. Sayın Bakan da gezilerin
de bu durumu görmüş olacaktır. 

2. Karabük - Yenice arası Karayolları tarafın
dan tetkik edilmiş; fakat henüz bir netice elde edile
memiştir. 
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3. Zonguldak - Hisarönü, Devrek - Karadeniz 
Ereğlisi arası, Devrek - Eğerçi nahiyesi, Beycuma -
Zonguldak, Satça - Zonguldak, Çaycuma - Zongul
dak, Bozcağız - Kumluca, bu yolların asfaltlanması 
gerekirken ve 1978 yılında asfaltlanması beklenirken, 
henüz bir şey yapılmadığı görülmektedir. 

4. Kumluca - Abdipaşa stabilize, Kumluca Ku-
rucaşile - Satça, Kandilli - Ereğli, Ulus - Pınarbaşı 
halen trafiğe açılmamıştır. Aslında, Zonguldak'ın her
halde kaderinden olacak, alfabetik sıraya göre 67 
nci vilayettir; doğru. Ama şu bir gerçektir; buna 
mukabil Genel Bütçeye katkı bakımından Türkiye' 
nin 4 ncü vilayetidir. 

A) BAYINDIRLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
(Devam) 

BAŞKAN — Şahısları adına son söz Sayın Mü
fit Bayraktar'm. 

Buyurunuz efendim. (AP sıralarımdan alkışlar) 
Sayın Bayraktar, süreniz 10 diaJkiıkadır efendıim. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan 
değerli milletvekilleri; 1979 mali yılı Bayındırlık Ba
kanlığı Bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi arz e)t-

•mıek üzere söz almış bulunmaktayım. 
Benden önce bu kürsüde ve bulgun bu bütçe üz!e-

rindle görüşlerini arz etmiş bulunan; Cumhuriyet 
Halik Partisıinin sözcüsü olan arkadaşımız gerçekten 
talihsiz bir klonuşma yapmıştır. 

Türk milletine şunu vaat ettik, bunu yaptık di-
yemem^nin aczi içinde bulunan arkadaşımız, mü-
teadül t defalar tekrarlanmış olan aynı sloganları kul-

Acaba alınan tedbirler nelerdir? En kısa zaman
da cevaplandırılmasını istirham ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gül. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇt 

(Devamla) — Sayın Başkan, yazılı cevap vereceğim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler, bir sayın üye son söz olarak konu

şacaktır, daha bazı işlemler de vardır, çalışma sü
remiz de dolmuştur. O itibarla, saat 14.00'te topla
nılmak üzere oturumu kapatıyorum. 

Saygılarımla. 
Kapanma Saati : 12.55 

İŞLER (Devam) 

1 anmak suretiyle bir şeyler yapabilmenin çabası 
içinde bulunduğunu sanmış'sa da maalesef geçerli 
olmamıştır. 

Burada dışa bağımlılıktan, enkazdan banseden 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına konuşan 
sözcü ark adaşımız, şunu bilmelidir ki, dünyanın ne
resine giderseniz gidin, yaltırımlarm % 40'ı dışa ba
ğımlı alarak yapılimışitır ve yapılmaktadır. Türkiye' 
m izde db bu böyledir . 

Karayolları yapabilmak için makine atacaksın, 
teknik alacaksın, işgücü alacaksın ve teknolojiye 
ayak uyduracaksın. Bunların tamamı yerli üretim 
o1imaidğ!na göre, ellbette iki dışa bağımlı olan taraf
ların olacaktır. Biz dışa bağımlıydık, bunca yollar 
yaptık; siz dışa. bağımlı durmadınız, ne yaptınız, ne
den dışa bağımlı olmadan çalışamadınız? Neden se
çim meydanlarında ortaya attığınız birtakım; yok
ları var şekline getirmediniz ve getirtemediniz? 

İKİNCİ OTURUM 

Açılına Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkam vekili M. Şevket Doğan 

DİVAN ÜYELERİ : İrfan Binay (Çanakkale), İsmail Hakkı Öztonın (Adana) 

• 

BAŞKAN — 60 ncı Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 
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Enkaz diediiniz, bugüne kadar çalışan fabrikaların 
mıal stokları devrimize aittir. Bir tek mal transferi 
yapamadınız, ara mali getirtemediniz. Para yok de
diniz, ama o enıkazldan uçak dolusu gümüşleri re
hine bıraktınız. Bu yetimin, fakirin, fukaranın tar
lasında üreyecek olan buğdayı rehin ettilnıiz, altın
ları rehin etmeye kalkıyorsunuz. Biraz daha sıkış-
tırsalar, neredeyse toprak dahi rehin edeceksiniz, o 
duruma geldiniz. Çare sunun, tedbir getirin. 

İşte bu arkadaşımız Bültçe Plan Komisyonunda 
yapmış olduğu konuşmaları okusa idi, burada yap
mış olduğumuz geçen yılki konuşmaları dinlemiş ol
sa idi, böyle bir hatanın içine düşmezdi. Böylesine 
gerçekleri inkâr etmek suretiyle bir yere varamaz
sınız. 

Gelelim bu Hükümettin Bakanına. Ne yaprmştır? 
Partizanlık yapmıştır, savurganlık yapmıştır, bece
riksizlik örneğinin ta kendisini göstermiştir. 

Burada ifade ediyoruz, bizim devrimlizde yapı
lan yollar Marşal yardımıyla başlamıştır. Eğer bu
gün Türkiye'de yol yapılmışsa, bir yere asfalt git
mişse, bir yere stabilize yol yapılabilmiş ise, kökü 
Marşal Planına dayanmaktadır. 

îşte dışa bağımlılığın faydası, mahsulü. Bunu in
kâr edeceksiniz, ondan sonra birtakım şeylerden 
bahsetmek suretiyle «yok» diyeceksiniz. 

Size bir anımızı burada da hatırlatmadan geçe
meyeceğim. Düzce'den Ankara'ya 10 saat 20 da
kikada gelinirdi. 1953 yılında 10 saatte gelinen yol, 
bugün 1979 yılında 3 saat'e inmiştir. Böylesine geriye 
baktığımız zaman öylesine büyük hamlelerin yapıl
mış olduğunu görmekteyiz. 

Yine bu büyük hizmetlerde payı olan kişilerin 
kutsallığına değer vermek zorundayız. Rahmetli 
Menderes Yassıada'ya. giderken hücumbotta «Ne za
man asılacağım?» dememiştir, «Bolu Dağı açıldı 
mı, Bolu Dağının yolu bitti mi?» diye sormuştur. 

Öylesine kalbi alev alev hizmet aşkıyla dolu olan 
kişilerin dahi yapmış olduğu hizmetten utanmaya
caksınız, görmemezlikten geleceksiniz, burada ede
biyat yapacaksınız ve «Ben şunu yaptım» diyeme
yeceksiniz. 

Bu Hükümet, gösterebilir mi ki, «10 kilometre 
yolu ben yaptım» diye bilir mi ki? Diyemez ve di
yemeyecektir. 

SAMİ GÖKMEN (Muğla) — İnsaf. 
MÜFİT BAYRAKTAR '(Devamla) — Değerli 

arkadaşlarım, bu Hükümetin partizanlık durumuna 
değiniyorum. 5 genel müdürden 4 "tanesi alınmıştır, 

I 17 bölge müdüründen 151 alınmıştır, ayrıca Karayol-
I larında bulunan 4 genel müdür muavini alınmıştır, 
I daire başkanlarının tümü değiştirilmiştir, bu arada 

pek çok militanlar getirilmiş, pek çok işçi alınarak 
keyif bağışlanmıştır. 

Savurganlık konusunda Sayın Başvekilimiz Ece-
vi't'e sesleniyorum, Antep'te boş duran 2 dönüm ara
zi için 9 tane 'işçi kadrosuyla bekçi tayini yapılmış, 
kim yapmış? Bugünkü Bakan yapmış, Yağma Ha
sanın böreği demiş, ne devletin kasasını tanımış, ne 
iaşe tanımış, ne halk, ne adalet ölçülerine riayet et
miş. Kimi getirmiş buraya? Hısım, akrabalarını ge
tirmiş 

Değerli arkadaşlarım, tarih tekerrürden ibarettir. 
BAŞKAN — Sayın Bayraktar, bir dakikanız kal

dı, toparlayın efendim. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Sayın Baş
kan, iki dakika geç başladım. 

Bunların hesabı sorulacaktır, inanın hiçbir şey 
kurtaramayacak, hiçbir tedbir önleyemeyecektir. 

Bu arada, yatırımlar 1977'de % 70 iken, (bu Hü
kümet zamanında % 45 olmuştur. İşçi giderleri 665 
milyon lira iken 1 685 000 000 lira olmuştur, cari 
giderler fazlalaşmıştır, artırılmıştır. Nereden karşılan
mıştır, bu 1 milyar liralık fark nereden gelmiştir? 

Bütçeye böyle bir fark koymadık, bu seneki büt
çede de yoktur. 1979 bütçesinde bu 2 milyarı aşacak
tır. Bu bütçeye 2 milyarı aşacak olan işçi giderleri 
konmamıştır, 

Yine yatırımlardan alınacaktır. Yatırımlar % 15, 
% 20 maaş ödenmek suretiyle güdük bırakılmıştır, 

I hedefine vardırılmamıştır. 
t Bu arada, istismar eden arkadaşlarımıza bir konu-
I yu söyleyerek sözlerime son vermek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Devlet olarak aynı anda, 
aynı yere, bütün illere hizmet götürmedik, götüreme
yiz; ama Doğuya hizmet gitmemiştir 'diyenlerin bu 
istismarına da kulaklarımızı tıkayamayız. 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar, sözünüzü to
parlayın efendim. 

MÜFtT BAYRAKTAR (Devamla) — Toparlıyo
rum Sayın Başkan. 

Horasan - Ağrı yolu 185 kilometredir, 100 kilo
metresi asfalt, gerisi yapım halinde .Ağrı - Van yo
lunun 230 kilometreden sadece 36 kilemötres'i yapıl
mamış, Muş - Bingöl - Elazığ arası asfalttır, Muş -
Bitlis arası asfalttır, Van - Bitlis - Diyarbakır arası 

I asfalttır, Van - Muş - Bingöl arası asfalttır, Diyarba
kır - Mardin arası asfalttır, Nusaybin - Cizre arası as-

I îaîttıf, 
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Yine bunun yanında, Karadenizli demiyor, bana 
ıhizmet gitmedi diye istismarını yapmıyor, yapmaya
cak da; ama Irak'ın transit yolu ve dolayısıyla şah-
damarımız olan o yol, Trabzon'dan, Zigana Geçidin
den. geçen o yol hâlâ daha yapılmamıştır, aynen dur
maktadır 

Hopa - Artvin arası yıllar yılı durmakta, hâlâ 40 
kilometrelik yol yapılmamıştır, geçit vermemektedir, 
asfalt desen hiç yoktur. 

Biz demiyoruz ki, falanca yer oldu da fişmanca 
yer olmadı; ama olanların kıymetini 'bileceğiz, Dev
letimizi hor görmeyeceğiz. 

(Burada Sayın Elçi'ye bir cevap vermek istiyorum: 
Adalet Partisi senin seçilmemeni isteseydi veto eder
di, seni adam bildi de veto etmedi. 

BAŞKAN — Sayın 'Bayraktar, toparlayın. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Buraya 
gelmişsin, kendi kendine Bakan olmuşsun. 'Bakanlık 
teklifi hepimize yapılmıştır. Bana da Köy İşleri Ba
kanlığını teklif ettiniz... i(CHP sıalarından «Atma at
ma» sesleri, AP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın 'Bayraktar, toparlayınız. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Ama ben, 
hafif adam olmadığım için kabul etmedim; hafif 
adamlar Bakanlığı kabul eder; işte böyle ağzına, yüzü
ne: bulaştırır. 

Saygılar sunarım. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayraktar. 
Sayın üyeler, Bayındırlık 'Bakanlığı Bütçesi üze

rindeki. görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin 'bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunu

yorum: Kabul edenler... (AP sıralarından «ekseriyet 
yok» 'sesleri.) Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Her bölümü okutup ayrı ayrı oylarınıza sunaca
ğını, 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, 
müsaade eder misiniz, Adalet Partili arkadaşlarımız-
1?. bir konuda anlaşacağımızı umuyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Usule uymuyor isteyece
ğini/: söz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, 
usul bakımından, dünkü Danışma Kurulu toplantı
sıyla ilgili, konularıyla ilgili bir söz rica jedeceğim, 
müsaade ederseniz. 

IBAŞKAN — Efendim, şimdi şu anda bir oylama
ya, program kotlarımoylamaya geçtik. 

A) Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi 

Bölüm 

101 

Lira 

Genel yönetim ve destek hizmet
leri 41 253 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... (AP sıralarından 
«çoğunluk yok» sesleri.) 

(10 milletvekili ayağa kalktı.) 

II. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Evet, buyurun efendim: Sayın Sa
yın, Sayın Kavurmacıoğlu, Sayın Cevher, Sayın Ez-
gü, Sayın Nizamoğlu, Sayın Tanrıverdi, Sayın Aksa-
ıkal, Sayın Uslu, Sayın Çalışkan, Sayın Gaydalı yok
lama istediler efendim. Yoklama yaptırıyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Sayın üyeler, çoğunluğumuz yok

tur. Saat 16.00'da toplanılmak üzere oturumu kapa
tıyor um< 

Kapanıma Saati c 14.55 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 16.00 

BAŞKAN : BaşfeanvekiK M. Şevtart Doğan 

1>İVAN ÜYELERİ: İsmail Hakkı Öz ;run (Adana), İrfan Binay (Çanakkale) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 60 ncı Birleşimin a üçüncü Oturumunu açıyorum. 

II - YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır; sayın üyelerin salonda bulunduklarını yük
sek sesle belirtmelerini rica ediyorum efendim. 

•HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) Sayın Başkan, 
hastalar var efendim. 

BAŞKAN — Hastaları alalım efendim. Sayın Gür-
güç, Sayın Karagözoğlu, Sayın Ahmet Hamtii Çelebi 

ve Sayın Usumi. Rahatsız olan arkadaşlara geçmiş 
olsun derim. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Sayın üyeler Çoğunluğumuz var. (Alkışlar) 

III - GÖRÜŞÜLEN 

A) BAYINDIRLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
(Devam) 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi üze
rindeki görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyo
rum, 

A) Bayındırlık 'Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 41 253 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Ka-
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

103 Ma'kine, teçhizat alım, bakım ve 
onarım işleri ' 286 700 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Ka-
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 
Devlet yapılan yapım, bakım ve 
onarım işleri tf 996 018 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

İŞLER (Devam) 

112 Demiryolları İnşaatı Genel Mü
dürlüğü yapım, bakım ve Onarım 
işleri 1 643 309 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Ka-
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Limanlar İnşaatı Genel Müdürlü-
ğü yapım, bakım ve onarım işleri 1 159 840 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

114 Hava Meydanları ve Akaryakıt 
Tesisleri İnşaatı Genel Müdürlü
ğü yapım, bakım ve onarım işleri 2 045 525 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılama
yan transferler 44 473 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi Meclisimizce kabul 
edilmiştir, hayırlı olsun. (CHP sıralarından alkış
lar) 
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2. — 1979 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi : 
1/230; C. Senatosu : 1/605) (M. Meclisi S. Sayısı : 
312; C. Senatosu S. Sayısı : 866) (1) 

BAŞKAN — Karayolları Genel Müdürlüğü 1979 
yılı Bütçe Kanun Tasarısının maddelerine geçilmesi
ni oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1979 Yılı Bütçe 

Kanunu Tasarısı 
Madde 1. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 

1979 mali yılında yapacağı hizmetleri için, bağlı (A) 
işaretli cetvelde, gösterildiği üzere 22 346 720 000 lira 
ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı (A) cetvelini 
ve cetvelin bölümlerini okutup ayrı ayrı oylarınıza 
sunacağım: 

A — CETVELİ 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 938 640 0C0 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

103 Makine ikmal ve ambarlama 
hizmetleri 1 688 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

* 111 Karayolları planlama proje ve 
keşif hizmetleri 599 400 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 Karayolları yapım ve onarım 
hizmetleri 10 933 600 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

(1) 312 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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Bölüm Lira 

113 Yol tesis bakım hizmetleri 8 140 280 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 46 800 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okunduğu şekliyle ve ekli (A) cet-
veliyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 

gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
22 346 720 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyorum: 

B — CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler 686 500 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 Özel gelirler 21 660 220 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

" 2 nci maddeyi, ekli (B) cetveliyle birlikte oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Karayolları Genel Müdürlüğünce 

1979 mali yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her 
birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine 
göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yılında 
da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4. — Karayolları Genel Müdürlüğünce 

gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki 
veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösteril
miştir. I 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 5. — 5539 sayılı Kanunun, 1737 sayılı 

Kanunla değişik 19 ncu maddesinin 8 nci bendi ge
reğince, akaryakıtlardan alınan Gümrük Resimleri, 
Hazinece tahsil olunarak, karşılığı aynı maddenin 
1 nci bendi gereğince Devlet bütçesinden Karayolları 
Genel Müdürlüğüne yapılacak yardıma eklenir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde .6. — Karayolları Genel Müdürlüğü, ya

bancı ülkelerle imzalanan ikili anlaşmalara dayana
rak bütçe yılı içinde dış ülkelerle karayolu yapım 
ve bakımı ile ilgili ihalelere katılmaya, taahhütlere gi
rişmeye ve bu taahhütlerin gerektirdiği etüt, araştır
ma ve proje hizmetlerinin ifası ile yol, köprü ve di
ğer ilgili tesislerin yapım ve bakımını ve bunlara iliş
kin diğer her türlü hizmet ve faaliyetleri gerçekleş
tirmeye ve bu maksatlarla açılacak özel fondan harca
ma yapmaya yetkilidir. 

Bu madde hükmünün uygulanması ile ilgili usul 
ve esasları tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

1978 mali yılında taahhüt karşılığında avans ola
rak alınan paralar fon hesabına devir olunur ve ya
pılan harcamalar hakkında da aynı esaslar uygula
nır. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 7. — Devlet daire ve müesseseleri, kamu 

tüzelkişileri, dernekler ile diğer kurum ve kuruluş
lardan vaki olacak görevler ile ilgili hizmet talepleri
ni, kendi imkânları nispetinde, yapılacak anlaşmalar 
esasları dahilinde ve karşılıkları adı geçen kuruluş
larca karşılanmak şartıyla yerine getirmek, ayrıca Ka
rayolları Genel Müdürlüğünce yapılan yolların ke
narında bulunan ve yol güvenliği bakımından yola 
giriş ve çıkışların düzenlenmesi gereken tesislerin 
(Akaryakıt istasyonları gibi) ilgilileri tarafından veya 

dış yardımlardan etüt, araştırma ve proje hizmetleri
nin ifası ile yol, köprü ve benzeri tesislerin yaptırıl
ması ve bakımı maksadıyla Karayolları Genel Mü
dürlüğüne yatırılacak paralar (B) işaretli cetvelde 
açılacak özel bir tertibe gelir, diğer taraftan (A) işa
retli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak özel pro
jelere Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Ka
rayolları Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde 
gelir ve ödenek kaydı işlemlerini beklemeksizin (A) 
işaretli cetvelin ilgili proje ödeneklerinden gerekli 
harcamayı yapabilir. Yapılan kesin harcamalara gö
re, tahakkuk eden miktarı ilgili projesindeki ödenek
ten harcama yapılan projeye aktarmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

Bu ödenekten yılı içinde sarf edilmeyen kısmı er
tesi yıla 1 nci fıkra esasları dairesinde devren gelir 
ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 8. — 5539 sayılı Kanunun 1737 sayılı 

Kanunla değişik 20 nci maddesi gereğince geçişi üc
retli olan yol, köprü ve tünellerin her çeşit gelirleri, 
aynı mahiyetteki yol, köprü ve tünellerin yapım, ba
kım, onarım ve işletmesinde kullanılmak üzere, bir 
taraftan Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinde açı
lacak özel bir tertibe gelir, diğer taraftan da yeni
den açılacak 112-04-2-000 (Geçişi ücretli olan yol, 
köprü ve tünellerin yapım ve onarımı) altproğramı 
ve projeleri ile, 113-0-1 -CDÛ (Geçişi ücretli olan yol, 
köprü ve tünellerin yapım ve onarım) altproğramı 
ve faaliyetlerinin harcama kalemlerine Maliye Bakan
lığınca ödenek kaydolunur. Karayolları Genel Mü
dürlüğü işin gerektirdiği ahvalde, gelir ve ödenek 
kaydı işlemlerini beklemeksizin bütçenin ilgili proje 
ödeneklerinden gerekli harcamayı yapabilir. Yapılan 
kesin harcamalara göre tahakkuk eden miktarı, ilgili 
projesindeki ödenekten, harcama yapılan projeye ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödenekten, yılı içinde harcanmayan kısmı erte
si yıla devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 9. — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir, 
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Madde 10. — Bu Kanunu Maliye ve Bayındırlık 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 10 ncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Hayırlı olsun. 
Kanun tasarısı açık oylamaya tabidir, bilahara 

açık oylarınıza sunulacaktır. (CHP sıralarından alkış
lar) ( 

1. — 1979 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu ile 1979 yılı Bütçe Kanu
nu Tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu 
Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/208; C. Senatosu : 1/583) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 322; C. Senatosu S. Sayısı : 844) 
(Devam) 

B) TİCARET BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Programımıza göre Ticaret Bakan-
kğı Bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın komisyon ve sayın Hükümet hazır. 
Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerinde grupları ve 

şahısları adına söz alan sayın üyelerin isimlerini 
okuyorum: 

Gruplar adına: Milli Selâmet Partisi Grubu adı
na Sayın Temel KaramoUaoğlu, Milliyetçi Hareket 
Partisi Grubu adına Sayın Turan Kocal, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu adına Sayın Orhan Yağcı, Ada
let Partisi, Grubu adına Sayın Halil Başol, 

Şahısları adına, lehinde; Sayın Etem Eken, Sa
yın Altan Tuna, Sayın Hasan Ali Dağlı, Sayın Ömer 
Kahraman, Sayın Akın Simav, Sayın Çağlayan Ege, 
Sayın Zeki Eroğlu. 

Aleyhinde: Sayın Müfit Bayraktar, Sayın Halil 
Karaâtlı, Sayın îlhan Aytekin, Sayın Adem Ali Sa-
rıoğlu, Sayın Şener Battal, Sayın İbrahim Vecdi Ak
sakal. 

Üzerinde: Sayın Ali Ak, Sayın Mehmet Çatal-
baş. 

Milli Selâmet Partisi Grubu adına Sayın Temel 
KaramoUaoğlu, buyurunuz efendim. 

Sayın KaramoUaoğlu, sJöz süreniz 20 dakikadır 
efendim. 

MSP GRUBU ADINA TEMEL KARAMOL-
LAOĞLU (Sivas) — Sayın 'Başkan, Millet Meclisinin 
kıymetli üyeleri; Ticaret Bakanlığının 1979 Mali Yı
lı Bütçesi üzerinde Milli Selâmet Partisinin görüş
lerini arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, Ticaret Bakanlığı, Cumhu
riyetin kuruluşundan beri çok büyük değişikliklere 
uğramış, bünyesinde ilk başta çok farklı faaliyet dal
larını ihtiva ederken, Türk ekonomisinin gelişmesi 
neticesinde, Bünyesinden ticaretle ilgili olmayan un
surlar zaman içinde ayıklanmış ve 1957 yılında Sana
yi Bakanlığının kurulması İle tamamen iç ve dış ti
caretle uğraşır bir bakanlık haline dönüşmüştür. 

Gayesi; iç ve dış ticaret İle bunlara ilişkin işleri 
düzenlemek, yönetmek ve denetlemek olarak belirtil
mektedir. 

Ancak sadece bir Ticaret Bakanlığı olarak, diğer 
bütün bakanlıklarla ilişkisi bulunduğu için Ticaret 
Bakanlığı şimdiye kadar vazifelerini layıkı veçhile 
yapar bir bakanlık olamamıştır ve umumiyetle sene
ler boyunca diğer bakanlıklarla sürtüşme içine gir
miştir. Bugün, bilhassa bir koalisyon hükümeti dö
neminde bunun tesirlerini açıkça görüyoruz. 

Esas faaliyet konularını şu şekilde sıralayarak 
üzerlerinde tek tek durmak istiyorum: 

İç ticaret meselesi, dış ticaret meselesi, bunun 
içimde tahsisler, temsilciliklerimiz, dış anlaşmalar ve 
bilhassa AET ile olan münasebetlerimiz, daha sonra 
yabancı sermaye ve Teşkilatlanma Genel Müdürlü
ğü altında toplanmış olan kooperatifler ve kanaatıma 
göre yersiz olarak buraya bağlı tutulan bir Ziraat 
Bankası. 

Muhterem arkadaşlarım, iç ticaret konusunda Ti
caret Bakanlığı 1978 yılı içinde kendine düşen göre
vi yerine getirememiştir. Fiyatlar alabildiğine yüksel
miş, enflasyon tahammül edilemeyecek boyutlara 
ulaşmış, mal darlığı çekilmiş, milletin zaruri İhtiyaç
ları karaborsaya intikal etmiştir. 

Sanayi mallarının fiyatları konusunda, yürürlükte 
bulunan mevzuata göre, sanayi mallarının fiyatlarını 
Sanayi Bakanlığının mı, yoksa Ticaret Bakanlığının 
mı tespit edeceği konusu bile tereddüdü muciptir; 
ancak ilgili kararnamelerde sanayi malları konusunda 
Sanayi Bakanlığına daha büyük ağırlık verildiği ve 
orada bir Fiyat Kalite ve Kontrol Dairesi bulundu
ğu için, Ticaret Bakanlığı kendisini bu meselenin dı
şımda görmektedir. 

Memleketin içinde kendisine verilen kanuni im
kânlar verllmese dahi, verilen bu görevleri Ticaret 
Bakanlığı bugünkü mevzuat içinde aslında halletme 
yetkisine de sahip değildir. 

Bunun için, memleketimizin içine düşmüş olduğu 
bu hızlı enflasyonist ortamdan Ticaret Bakanlığı da 
muhakkakı hissesini almaktadır. 
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Dış ticaret konusuna gelince; dış ticaret konusun
da Ticaret Bakanlığı ile şimdiye kaldar Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası 
arasında daima tutarsızlıklar olagelmiştir ve olagel
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, biz, memlekeetimizin 
ekonomik durumunu düzeltmek işitiyorsak, bugünkü 
darboğazları aşmak istiyorsak, ihracata bir çözüm 
bulmak mecburiyetindeyiz; ancak ihracatın olabilme
si, önce satılacak, ihraç edilecek malların olabilme
sine 'bağlıdır. 

Tarımımız henüz düzenli 'bir rejime girmediği için, 
hava şartlarına bağlı olarak üretim devamlı dalgalan
malar göstermektedir. 

Bunun için de tarımı bi'r kenara ayırdığımızda, ih
raç edebileceğimiz sanayi malları maalesef çok cüzi 
kalmakta, aslında sanayi malı diye nitelendirdiğimiz 
malların ekserisi de sadece tüketim sanayiine dönük 
mallar olmakta, hatta bir kıismı belki 'sanayi malı bi
le kabul edilememektedir. Mesela, gıda sanayiinde 
salçanın, zeytinyağının, paketlenmiş bazı ürünlerin 
sanayi mallarından sayıldığı gibi. 

O halde, esas mesele, ihracat yapılacak malları 
memlekette üretecek tedbirleri almakla başlamakta
dır. Fakat Ticaret 'Bakanlığı, bugünkü Hükümetin, 
(adeta övünerek söylediği) dış ticaret açığını düşür
mesi neeticesinde, memleketin içinde zaten üretilecek 
mal da bırakmamıştır. Bugün ithalatın kısılması ne
ticesinde, memleketimize kuymetli sanayii hammadde
leri ithal edilememekte, girememekte, bunun netice
si olarak da gayet tabii, fabrikalar atıl kalmakta, iş-
sizl'ik artmakta, pahalılık memleketin fertlerinin canı
na işlemekte ve ihraç edilecek mal da, otomatikman 
ortadan kalkmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, o halde, ihracat politi
kasını biz bir sanayileşme politikasıyla birlikte yürüt
mediğimiz takdirde, buradan ciddi bir netice alma
mız mümkün (değildir. 

Bakanlık raporunda, ihracatın daha kolaylaştır-
rıldığını, önizinlerin mümkün olduğu kadar kaldırıl
dığını, teferruatın ve formalitelerin kolaylaştırıldığı-
ğmı söylüyorlar. Yalnız, ihraç edilecek mal olmadıktan 
sonra, siz isterseniz kapıları tamamen açın, hiçbir 
formaliteyi öngörmeyin, yine ihracatı artırmak müm
kün olmaz. O halde, bu formalitelerin düzeltilmesi 
gerekmekte, ancak ıbu da önce ihraç edilecek malı 
ortaya koymakla mümkündür, fayda sağlayacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, ihracatımızda 1978 yılı 
içinde görülen bir artış bizi aldatmama! ıdır. Bizim. 
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bu sene içinde efenizde bulunan stok tarım malları ih
racatımız, sanayiimizde, 1 750 000 000 dolardan, 
2 250 000 000 dolar seviyesinde bir artış göstermiştir. 
Ancak, 'sanayi mallarındaki ihracat % 13 nispetinde 
düşmüştür. O halde 1979 senesi içinde (size üzülerek 
söylüyorum ki, inşallah ben yanlış çıkarım) satılacak 
malımız olmadığı için fabrikalarımız çalışmadığı için, 
ihracatımız 2 250 000 000 seviyesinden - birden bire 
1,5 milyar seviyesine düşecek'tir, mahkûmdur. Meğer 
ki, herhangi bir yerden bazı imkânlar temin edip de, 
dışarıda kapı kapı dolaştığımız gayretler bir netice 
versin ve memleketin mevcut sanayi çarkını çevire
cek bir vasat tekrar meydana gelsin. Heyhat; iki se
ne, iki ay, zaten bu kıymetli senenin içinde heba edil-
müş vaziyette. 

Muhterem arkadaşlarım, ihracat konusunda bir 
Fiyat Kalite ve Kontrol Dairesinin faydası yanında, 
bugünkü Ticaret Bakanlığının bünyesi dolayısıyle, 
ihracata fayda değil, hakikaten zarar getirmektedir. 
Şimdiye kadar bu konuda, bunun aksaklıkları defaat-
le mütalaa edilmiştir; bilhassa da, devalüasyonlar ve 
bu istikrarsızlık dönemlerinde. 

Muhterem arkadaşlarım, ithalat konusu ise ayrı 
bir derttir. Bugün hakikaten memleketin İçine, iste
mediğimiz mallar, tüketim malları gümrük kapıla
rından gayet rahatlıkla girmektedir. 'Bugün Tekel 
depolarında sigara bulamazısınız, ancak piyasaya çık
tığınız zaman Amerikan sigarasını istediğiniz yerde 
bulabilirsiniz. 

Bunun sebebi nedir? 'Biz, ithalat düzenlemesinde, 
bugünkü maliye politikasının aksaklığı sebebiyle dı
şarıdaki işçimizin dövizlerini memleketimizin içine 
normal yollarla getirmesine imkân vermiyoruz. •% 50' 
fik bir Dış Seyahat Harcamaları Vergisi, dışarıdaki 
işçimizin biriktirmiş olduğu parayı bu memleketin 
içinde, serbest piyasada 40 liraya bir doları değiştirir
ken, Hükümete getirip normal olarak 25 liradan ver
me imkânını vermemektedir. Alınteriyle kazanmıştır o 
parayı işçimiz. Şunu da unutmayalım: Bu işçimizin 
üzerinde, bundan iki üç sene önce yapılan ve Avru
pa'ya gidildiği zaman maalesef bugünkü Hükümetin 
temsilcilerinin Avrupa'da, «Bu hükümet faşist hükü
mettir, bu hükümete salkın ola ki paranızı götürüp 
teslim etmeyesihiz» demesinin gayet tabii ki neticele
ri ve tesirleri de vardır. 

Muhterem arkadaşlarım bugün, rüzgâr eken fırtı
na biçmektedir. Sadece bazı formaliteleri halletmek, 
olmayan bir şeyi olur durumuna getirmez. Onun için, 
İthalat konusunda büyük aksaklıklar vardır. Yalnız 
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en büyük aksaklık, bugün yine müşahede ettiğimiz 
aksaklık, Ticaret Bakanlığıyla Sanayi Bakanlığı ara
sında bir münasebetin kurulamamasından ileri gelmiş
tir. 

Muhterem arkadaşlarım, sanayi 'mallarının gere
ğini Sanayi Bakanlığı bilir. Ticaret Bakanlığı bu me
selede vukuf sahibi değildir. Zaten kendisi bir karar 
verse dahi, Sanayi Bakanlığına sormadan vermemesi 
icap eder; fakat kend!i başına alacağı kararlar mu
hakkak isurette ekonomide bugün meydana getirilen 
darboğazları meydana getirecektir. Bugün bu husus 
meydana çıkmıştır; Ticaret Bakanlığıyla Sanayi Ba
kanlığı anlaşamadıkları için, ithalat rejimi uzun za
man ilan edilememiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, biz ithalatımızı da artır
mak istiyorsak yine bunun bir yolu var (İkinci bir 
yolu yok), o da ithalatı yapabilecek olan dövize sa
hip olmak. Bunun da bir yolu var. O da dövizi ka
zanmak. Kimse getirip de bize borç para olarak ilele
bet dövizi elimize koymaz. iBunun tek yolu, bizim 
kendi bileğimizin gücüyle bu dövizleri kazanmaktır. 
Bunun da kazanılması yine bu dövüzleri sağlayacak 
olan Sanayi malları üretimine gelir dayanır. Asgari
den, hiç olmazsa ithalatımızı kısacak olan yatırimları 
yapıp, bizim geriye kalan döviz İmkânlarımızı o ku
racağımız sanayi mallarının gerektiğinde hammad-
delerinün ve yardımcı maddelerinin karşılanması için 
kuHanamamız icap eder. 

Muhterem arkadaşlarım, zaman dar olduğu için 
süratle diğer konulara da temas etmek istiyorum. 

Dış ülkelerde bulunan Ticaret Bakanlığı temsilci
leri şimdiye kadar sadece Ticaret Bakanlığında çalı
şan memur arkadaşlarımıza belli sürelerle bir im
kân tanıma, bir ara gidip yurt dışında 2 sene, 3 sene 
gibi kalma imkânını getirmektedir. 

Dış memleketlerde bulunan ticaret temsilcilikleri
miz, Şimdiye kadar bu memlekete maalesef dış iıca-
rette de fayda sağlamamıştır, giden sanayicimizin 
elinden tutmamıştır. Memlekete, dışarıda meydana 
gelen hadiseleri, dalgalanmaları zamanında ileteme-
ıniştir. Bu, zannetmeyin ki sadece teleks kurmakla 
olur. Sayın Bakanlık diyor ki (büyük bir mesele gibi) 
«Teleksler kuruyoruz.» Kurulmamışsa kurmak hakika
ten büyük bir meseledir, ama bugün artık Ticaret Ba
kanlığının elinde dahi telekslerin şu ana kadar kuru
lamamış olması hakikaten üzülünecek bir konudur. 

Muhterem arkadaşlarım, biz dış piyasayı anında 
takip etmek mecburiyetindeyiz. Yalnız şunu size te
min edeyim ki, bugün özel sektörün dışarıda bulu

nan adamları, temsile ileri bizden çok daha yakın ola
rak dış piyasayı takip etmektedir, aslında bizden de 
(memur zihniyetinde çalışmadıkları için) daha ciddi 
takip etmektedirler, daha tutarlı takip etmektedirler. 

Onun 'için, dış temsilciliklerimize yeni bir hava 
vermek mecburiyetindeyiz. Memuriyet zihniyetinden 
bu insanları kurtarmak mecburiyetindeyiz, veya me
muriyet zihniyetiride olmayan, bu memlekete hizmeti 
hakikaten kendisine şeref bilen insanları oralara 
göndermek mecburiyetindeyiz. Tek tük rastladığımız 
(dış ticaret temsilcilikleri oldu. Bazen Tokyo'da, ba
zen Libya'da, bazen VVashinıgton'da ticaret temsilci
leri çıktı ki, buradan oraya mal satmak için giden 
adamın yanında dolaşısın, onun malını satabilmek için 
gayret göstersin. Onun haricinde, sanki makamına 
oturup gelen insanlara bir iki kelime söylemekten ile
ri gitmeyen insanlar veya formaliteler yoluyla onla
rın işlerini güçleştiren insanlardan ileri gitmediler 
maalesef. 

Muhterem arkadaşlarım, anlaşmalar ayrı bir dert
tir. Anlaşmalar konusunda gerçi çok şey söylemek 
mümkün değil. Hakikaten biz, Doğu blokuyla yap
tığımız anlaşmalarda sadece büyük sıkıntılar içme 
düştüğümüz zaman, elimizde olmayan sebepler do
layısıyla, dövizle satacağımız malları bu insanlara 
bazen mal karşılığında satmak mecburiyetinde kalıyo
ruz. Bu davranışlardan gayet tabii ki, süratle kaçın
mamız gerekmektedir. Zira, bizim sanayiimizin esas 
hammaddesini teşkil eden unsurlar bu memleketler
den gelmektedir, Gerçi bugün petrol dolayısıyla ve 
Batının bize göstermiş olduğu, bilhassa temel en
düstri dallarında göstermiş olduğu güçlükler dola
yısıyla demir - çelik sanayiimizi, alüm'inyum sana
yiimizi Doğu bloku memleketlerine bağlı olarak kur
mak mecburiyetinde kaldık. Bu da bir gerçek. Fa
kat AET ile olan 'ikili münasebetlerimiz, maalesef 
şimdiye kadar tutarlı bir şekilde gelişmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, biz Milli Selâmet Parti
si olarak hükümette görev aldığımız ana kadar dai
ma mağdur durumda kalmış bulunuyorduk. Her za
man kendi üzerimize düşen vazifeleri yerine getir
mişiz, gümrüklerde indirimleri yapmışız; fakat AET 
topluluğu hiçbir zaman kendi üzerine düşen vecibele
ri yerine getirmemiş. Ne serbest işçi dolaşımını getir
miş, ne de bizim bilhassa sanayi mallarında, sanayi 
malı diyeceğimiz bazı tüketim mallarında Avrupa'ya 
ihraç imkânımız doğduğu zaman veya yaş meyve, 
sebzede, turunçgillerde ihracat imkânları meydana 
geldiği zaman, bize bu ihracat imkânlarını sağlama
mışlardır. 
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'Muhterem arkadaşlarım; hâlâ îsrail, hâlâ Kuzey I 
Avrupa memleketleri, hâlâ Yunanistan, turunçgil- I 
lerde yaş meyve ve sebzede bizden daha öncelikli
dir Avrupa'ya mal ihraç etmeide ve ıbugün Avrupa I 
Ekonomik Topluluğu, bizim kendilerinden-aldığımız I 
mak'inalarla kurduğumuz tekstil sanayii mallarının I 
ürünlerini almamakta ısrar etmektedirler. I 

BAŞKAN — Sayın Karamollaoğlu, iki dakikanız 
kaldı, toparlayınız lütfen. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU ( Devamla) — 
Toparlıyorum Sayın Başkanım. 

•Muhterem arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti 
olarak bizlîm böyle bir muameleye katiyen yanaşma
mamız icap eider. Biz hükümette bulunduğumuz dö- I 
nemlerde de anlaşmayı dondurduk, rafa kaldırdık. I 
Neden? Mecburen, kendi ihtiyaçlarımızı koruyabil- I 
mek için, haklarımızı koruyabilmek için. 

Muhterem arkadaşlarım, yabancı sermaye konusu
na da hemen temas edeceğim, çünkü Ticaret Bakan
lığının, 6224 sayılı Kanunla kendisine verilen en mü- I 
pim (vazifelerden bir tanesidir. Fakat heyhat, bu Ti- I 
caret Bakanlığına, kanaatıma ıgöre yanlış olarak ve- I 
riîmiştir. Ziraa 6224 sayılı Kanunla Ticaret Bakanlı- | 
ğı bir yabancı sermayeye müsaade ettikten sonra, o j 
yabancı sermaye esas münasebetlerini Sanayi Bakan- I 
lığı ve Devlet Planlama Teşkilâtıyla yürütmek mec
buriyetinde kalmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu yolla siz ne sıhhatli 
bir yabancı sermayeyi Türkiye'ye çekebilirsiniz, ne 
de o Türkiye'ye geldikten sonra onu ciddi olarak 
kontrol edebilirsiniz. Bugün yabancı sermayenin mem
leketimize getirdiğinden çok fazlasını yabancı ser
maye götürmüştür. O halde, bunun da yolu muhak- I 
kak surette Yabancı Sermaye Kanununda bir değişik
lik yaparak, bunu daha ciddi bir usule bağlamak ve I 
bunu da ya Devlet Planlama Teşkilâtına veya daha I 
mühimi, benim kanaatim, Sanayi Bakanlığına bağla
makla mümkündür. I 

Muhterem arkadaşlarım, kooperatifler konusunda 
Ticaret Bakanlığının içinde bugün neler olup bittiği
ni sadece gazetelerden dinliyoruz. Bir hercümercin 
içine girdi zannediyorum. Bilmiyorum netice nereye 
varacak. «Kooperatiflere taraftar değil misiniz?» der
seniz, taraftarım. Ancak, kooperatiflerin gelişmeleri, 
hiçbir zaman haksızlıklara sebep olmaması ve halkı 
da kooperatiflerden soğutacak bir tutumun içine gir-
memeleriyle mümkündür. 

Üzülerek görüyoruz ki, bugün maalesef bilhas
sa Anadoluda birçok kooperatifler sadece, birazcık J 
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kafası çalışan üç - beş kişinin, başka insanların para
sını çarçur etme merkezi haline gelmiştir. Bir kaç ta
ne militanı oraya tayin ettiğiniz zaman, bunu önle
yemezsiniz ve önlenememiştir şimdiye kadar. 

BAŞKAN — Sayın Karamollaoğlu, lütfen topar
layın, lütfen. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU, (Devamla) — 
Topluyorum Sayın Başkanım. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi tamamlarken 
şu noktalara tekrar temas etmek istiyorum: 

Biz eğer iç meselelerimizde iç piyasada bir istik
rar sağlamak istiyorsak gerekli tedbirleri almalıyız. 

Eğer dış ticaretimizi sağlıklı bir halde geliştir
mek istiyorsak, onun esas motor gücünde olan sana
yii kurmalıyız ve biz eğer yabancı sermayenin bu 
memlekette daha sağlıklı olarak gelmesini, daha sağ
lıklı olarak yaşamasını ve ıbu memlekete zarar değil 
fayda getirmesini istiyorsak, yine gerekli yasal deği
şiklikleri yapmalıyız. Ancak, size şu noktayı belirt
meden buradan inemeyeceğim: 

Benîm kanaatime göre, Ticaret Bakanlığı bugünkü 
hâli ile bütün yetkilerinden soyutlanmış olarak, tec
rit edilmiş olarak ortada kalırsa, aslında yapacağı bir 
iş de ''kalmamaktadır. Çünkü yaptığı işlerden tarımla 
ilgili olan meselelerde Tarım Bakanlığı hâkimdir, 
Sanayi ile ilgili olan meselelerde Sanayi Bakanlığı hâ
kimdir, para ile ilgili olan meselelerde, Maliye Ba
kanlığı hâkimdir. Ticaret Bakanlığı sadece bir arabu
lucu gibi ortada kalmaktadır. O halde, Ticaret Ba
kanlığını aslmda bir iktisat bakanlığı haline getirip 
belki Sanayi Bakanlığı ile birleştirmekte fayda olabi
lir. Tekrar bu meselenin düşünülmesinde belki fayda 
vardır. Sadece, üzerinde belki büyük ehemmiyetle 
durduğumuz dış ticaret için, (bir meseleyi ele alıp onu 
bütün eksiklikleriyle ortaya koyacak, ihtiyaçları tes
pit edecek bir dış ticaret bakanlığına ihtiyaç buluna
bilir. 

Bu sözlerle Ticaret Bakanlığı Bütçesinin milleti
mize hayırlı olmasını temenni eder, hepinize saygılar 
sunarım. MSP ve MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karamolla
oğlu. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Tu
ran Kocal buyurunuz. (MHP sıralarından alkışlar) 

Söz süreniz 20 dakikadır. 
MHP GRUBU ÂDINA TURAN KOCAL (İs

tanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 1979 
yılı Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerinde Milliyetçi Ha
reket Partisi Grubu adına 'söz almış bulunuyorum. 
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Grubum ve şahsım adına Yüce Meclise saygılarımı 
sunarak söze başlamak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, bütün dünyada, 1974 yılın
dan' itibaren iktisadi buhranların okluğu bir gerçek
tir. îktisadi buhranı doğuran anasebeplertn başlıca-
sı da petrol fiyatlarının artışı ve bunun sanayie ge
tirdiği olumsuz sonuçlardır. Bu nedenle, ülkelerdeki 
kalkınma hızları ve fiyat artışlarıda gözetilmelidir. 
Dünya ülkelerinden birçok misaller vermek mümkün 
olmasına rağmen, ben iki ülke ile ülkemizin karşı
laştırmasını yapmak istiyorum. 

Fiyat artışlarının Amerikanda 1974 yılında % 11, 
1975^6 % 9,1, 1976 yılında % 5,8 ve 1977 yılında da 
% 5 civarında olduğunu görüyoruz. Japonya'da ise 
fiyat artışlarının 1974 yılından itibaren % 24, % 12, 
% 9, % 7 civarında seyrettiğini görüyoruz. 

Peki, ülkemizdeki bu fiyat artışları nasıl olmuş
tur? 1974 yılında % 29,9; 1975 yılında % 10,1; 
1976 yılında % 15,6; 1977 yılında % 24,7 ve 1978 
yılında % 70'i geçmiştir. Bizde kalkınma hızı ise yal
nız ve yalnız, 1978 yılında % hiç olmuştur, yani yüz
de sıfırdır. 

1978 yılı bütçe görüşmelerinde Sayın Bakanın ko
nuşmalarından pasajlar almak suretiyle konuşmamı 
sürdürmek isterim; fakat 1978 yılında kalkınma hı
zımızın yüzde sıfır ve fiyatların da % 70 civarında 
artışının, yapılan devalüasyonların tesiri altında oldu
ğunu söylemeye dahi lüzum yok. 

1978 senesinin Mart ayında devalüasyon yapılma
dan evvel basında ve kamuoyunda «3 gün sonra, 10 
gün sonra, 20 gün sonra devalüasyon yapılacaktır» 
sözleri ve yazıları çıkıyor. Hükümet «Hayır, devalü
asyon yapılmayacaktır» diyor ve devalüasyon yapılı
yor. 

Şimdi bakıyoruz, bugün saat 13.00 ajansında, Sa
yın Başbakan «Devalüasyon yapılmayacaktır» diyor 
ve bugünkü Tercüman Gazetesinde ve diğer gazete
lerde de olduğu gibi, «Yaibancı bankalar bir hafta 
içinde % 30 devalüasyon yapmasını şart koştu» diye 
başlık atıyor. 

Şimdi buradan çıkan mana şu: Acaba hakikaten 
Hükümet devalüasyon yapacak mı, beyanatına rağ
men yapmayacak: mı? Yoksa 1978 senesinin Mart 
ayındaki tutum ve yolundan hiçbir surette inhiraf et
meden, aynı şekilde hareket edecek mi? Zaman gelin
ce (bunları göreceğiz ve hakikaten IMF'ye bundan ev
vel çekmiş olduğu beyaz bayrağı tekrar çekip çek
mediğini göreceğiz. 

Sayın Bakan, 1975, 1976 ve 1977 yıllarında 10 mil
yar dış ticaret açığı vermesini şiddetle kınıyordu. Şim
di Sayın Bakana soruyorum, bizden ihraç malı ola
rak devir aldığınız ve satış, bağlantılarını bizim yaptı
ğımız bazı zirai ürünlerin değeri rakamla 2 milyar 
dolar civarında olmasına rağmen, 1978 yılı içinde 
verdiğiniz dış ticaret açığı ne kadardır? Yukarıdaki 
2 milyar doları da sizin hesabınızın alacak kefesi
ne dahi koysak, dış ticaret açığınız tenkit ettiğiniz
den aşağı değildir. Ayrıca ülkemizde lüzumlu olan 
ilaç, yedek parçalar ve birtakım sanayi malları da 
ithal edememiş olmanıza rağmen.. 

Ayrıca aynı konuşmasında, koalisyon hükümet
lerinde üç yıl içinde enflasyonla mücadele edeme
diklerini söylüyordu. Peki şimdi ne yaptınız Sayın 
Bakan? Beğenmediğin koalisyon 'hükümetlerinin üç 
yıldaki enflasyon toplamının üç katından fazlasını 
Sayın Bakanın bulunduğu Hükümet yalnız ve yal
nız 1978 yılı içinde, yani bir yılda yaparak rekor kır
madınız mı? 

Türk milleti de sizin ekonomi, piyasa ve ticaret 
anlayışınızın, memlekette aç, susuz, çarıksız ve tü-
berkülozlu bir toplum oluşturduğunu iyi bilmekte
dir. Fakat bunları hatırlayamayanlar veya unutanların 
bulunduğunu biliyorduk. Bizler bunu hatırlamayan ve 
unutanlara izah ediyorduk, fakat siz tutumunuzla biz
leri bu anlatıştan kurtardınız; Sayın Bakana teşdkkür 
ederiz. 

Sayın milletvekilleri, şimdi size yine Sayın Baka
nın konuşmasının bir bölümünü aynen okuyorum. 

Millet Meclisi Tutanak Dergisinin 630 ncu say
fasında : «Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının son 
yılı olan 1977 yılı, iktisadi gelişmemiz açısından 
talihsiz bir dönem olarak göze çarpmaktadır. Prog
ramlarında dengeli ve hızlı bir kalkınma politikası 
güdüleceğinden bahsedenler, 1977 yılında dengesiz 
politikalarının sonucunda kalkınma hızının % 5'in 
altına düşmesine, ekonomide de ticaret, enerji dar
boğazlarının ortaya çıkmasına sebep olmuştur» di
yordu. 

1977 yılındaiki % 5 kalkınma hızını beğenmiyor ve 
beceriksizlikle itham ediyordunuz. Şimdi siz 1978 
yılında kalkınma hızını nasıl gerçekleştirdin'iz diye 
sormazlar mı? Ve yine sormazlar mı; % 5*mi, yoksa 
yüzde sıfır mı ekonomimiz için daha olumludur? Ve 
böyle konuşanlara şimdi. «Hangi anlayışla makamın
da duruyorsunuz.» demezler mi? Derler, derler ama 
o anlayışı taşıyanlar bulunursa.. 
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Devam edelim Sayın Bakanın konuşmasından ör
neklere. Ne diyor? «Arkadaşlar, bir somut örnek ver
mek isterim. Hükümete geldiğimiz zaman piyasada bil
hassa kahvaltılık yağ konusunda bir sıkıntı vardı.» O 
zaman doğru dahi olsa, bir kahvaltılık yağ sıkıntısı 
olmasına rağmen, şimdi piyasada acaba sıkıntısı olan 
zaruri ihtiyaç mallarının neler olduğunu Sayın Bakan 
biliyorlar mı? 

Evet, kahvaltılık yağ, yemeklik yağ, tuz, deter
janlar diye yüzlerce isim saymayalım ve soralım: Pi
yasada bulunan ne vardır? Sayın ıBakan cevabında pi
yasada bulunanları burada söylesin, bulunmayanları 
değil. 

Devam edelim. Ne diyordu Sayın Bakan? «De
ğerli arkadaşlarım, iktidara geldiğimiz gün gübre ko
nusundaki gerçek şöyleydi: Ziraat Bankasının, Mer
kez Bankasının reeskont kredisi temin ederek ülke
mize gübre ithalini sağlaması için 4 milyar liraya ya
kın bir miktarı kredi olarak ve yurt dışına transferi 
için bulması gerekiyordu. Ama maalesef, o sırada gö
rev başında bulunan bazı yöneticiler bu konuda hü
kümete gerekli yardımı göstermediler. Arkadaşlar, 
hükümete yardım göstermemek önemli değil; Türk 
köylüsünün gübresini ithal ettirmek için her türlü 
engellemeyi yapacaksınız, ondan sonra da bir taraf
tan bakın ilkbahar gübresi ithal edilmedi diye bunun 
istismarını yapacaksınız, işte bu mill'iyetçÜlik, milli
yetçi yöneticilik değildir, milliyetçi muhalefet değil
dir arkadaşlar. 

Bunun üzerine bir gerçeği açıklayayım; Ziraat 
Bankasındaki yöneticiler değiştikten sonra, kısa za
manda derhal reeskont kredilerinde 4 milyar lira 
sağlandı ve ilk 34 milyon dolarlık akreditifler 5-6 ül
keye açıldı ve açıklıyorum, Türk köylüsü şimdi güb-
res'iz kalmayacaktır.» 

Bu sözler, Sayın Bakanın 1978 Bütçe görüşmele
rindeki konuşmasından alınmıştır. 

Bu sözleri söyleyen Sayın Bakana soruyo
rum: Hükümeti kurduğumuz zaman bütçe tamtakır
dı, enkaz almıştınız da, bu reeskont kredisini nere
den buldunuz? O halde, ya «Reeskont kredisi» sö
zü veya «enkaz» sözü yanlıştır. Hangisi yanlıştır Sa
yın Bakan? 

Gübresiz köylü kalmayacaktı; acaba, 1978 yılı 
içinde köylü gübresiz kalmadı mı? Daha açık ifade
siyle, köylü hakikaten gübreyi değil bulmak, yüzünü 
dahi görememiştir. Bundan dolayı zirai üretimde ol
dukça büyük düşmeler olmuştur. Ayrıca, 1979 yılı 
ilkbahar gübresi için depolarınızda ne kadar gübre 
vardır? Soruyoruz. 
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Şu halde, Sayın Bakanın yaptığı İş değil, tamamen 
hayali edebiyatlardır. 

Yine kendi sözleriyle soruyoruz: Siz Ziraat Ban
kası Genel Müdürünü tutumundan dolayı aldığınızı 
söylemiştiniz. Peki, yerine yeni getirdiğiniz de tek
rar yerinden acaba niçin ayrıldı? Burada biraz dur
mak lazım. Ziraat Bankası Genel Müdürünü, yasalara 
ve yönetmeliklere uymayan, talimatlarınızı yapma
yınca istenmeyen kişi ilan ettiniz ve onu da oradan 
ayrılmaya mecbur ettiniz. 

İsparta Gül Birliğine 20 milyon lira para verdir
mek ve Sayın Süleyman Dem'irel'i bir daha seçtirme
mek talimatını- vermenize rağmen, bu 20 milyon lira
yı vermeyince, Ziraat Bankası Genel Müdürünü kö
şeye sıkıştırdınız değil mi Sayın Bakan? 

Sizlerden, 3 . 1 . 1979 tarihinde bir yazılı soru 
sormuştum. Sorduğum bu yazılı soruma verdiğiniz 
cevapta, «Bakanlığınıza bağlı TC Ziraat Bankası, 
TARİŞ, ÇUKOBİRLİK, Güneydoğu Birlikleri ve 
GÎMA TAŞ'inden toplam olarak, Umut Gazetesine 
434 500 TL. ödediğiniz; yalnız 1978 yılı içindeki -
dikkat buyurunuz - reklam parasıdır» dediniz. Cevabi 
yazınızın tarihi 7 . 2 . 1979 olup, 14-140.2 numaralı
dır. Cevabi yazınız buradadır. 

Umut Gazetesi haftalık bir gazetedir ve çıktığı za
man tirajı 10 000 civarında idi. Bugün Umut Gaze
tesi gibi haftada 10 000 tiraj üzerinden ülkemizdeki 
gazetelere tiraj hesabına göre reklam verirseniz, yu
karıda saydığım kuruluşların 1978 yılı içinde, reklam 
parası olarak ödemesi icap eden para miktarının 6 
milyar lira olması gerekir. Bu 6 milyar lira reklam 
ücretini vermeniz de mümkün olmadığına göre, buna 
ne denir? Ben söyleyeyim; Bundan böyle muhalefet 
sıralarından size, «Umut Gazetesinin sahibesinin is
mi Sayın Rahşan Ecevit» diye bağıracaklardır. 

Yapılan israfın bu bir tanesidir. Binlerce misali
ni biliyoruz. 

Ticaret Bakanlığı, 1978 yılını, bu Bakanlığın hiçbir 
döneminde görülmemiş şekilde, partizanlığın ve insan 
kayırmanın yapıldığı bir yer haline getirmiştir. 

Ticaret Bakanlığı iç ve dış ticaretin düzenlenme
sinden sorumludur. Bu sorumluluk, ancak iyi yetiş
miş, tecrübe kazanmış kadrolarla yerine getirilebilir. 
Ancak, uygulamada ne görüyoruz: Bakanlığa Ömür
lerini vermiş değerli bürokratlar, yurt dışındaki gö
revlerinden teker teker geri çekiliyor. 'Bakanlığın dış 
ülkelerde görev yapan personeli, bu konudaki mevzu
ata uygun olarak tayin edilmişken, yalnızca «Geçen 
hükümetler döneminde tayin edilmişlerdir» diye mer-
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keze çekildiler. Müktesep haklarına saygı gösteril
medi. Hangi noksanlıkları vardı? Hangi teftiş- işlemi
ne tabi tutulmuşlardı? Geri çektiğiniz Washington, 
Madrit, Bern, Münih, Londra, Cenevre, Hamburg 
görevlileri bunlarldan bir kısmıdır. Bunları nerelere 
verdiniz? Münih Ticaret Ataşesini Eskişehir Bölge 
Ticaret Müdürlüğüne, diğerlerini Alaşehir'e memur, 
Tralbzon'a memur, diğer yerlerde memur olarak gö
revlendirdiniz. 

Münih Ticaret Ateşesinin ehliyet, kabiliyet ve tec
rübesine rağmen, bu şahsa yaptığınızın izahı mümkün 
mü? Bunların izahını gerçekçi olarak Bakandan bek
liyorum. Gerçek ıdnşı bir beyanat halinde, daha ge
niş açıklamaları yapmak hakkımızın da var olduğu
nu unutmamasını rica ediyorum. Bunların içinde dok
tora yapmış, iki lisan bilenler de vardır sayın millet
vekilleri. 

Ayrıca, kadro verilirken, aç kalsınlar, sefil olsun
lar diye, Cumhuriyet Halk Partisi etiketi taşımayan 
namuslu, fazileteli, hays'iyeetli Bakanlık personeli 
müktesep haklarının karşılığı olan kadroları alama
mışlardır; Sayın Bakan bu konuda hakkaniyetten 
mahrumdur. Dışarıdaki elemanları hallaç pamuğu 
gibi atan, ehliyeti cezalandıran, Sayın Bakanın ta ken
disidir. 

Geçen yıl hazır stokların bağlantısı yapılmış tarım 
ürünlerini satarak ihracatı artırdım demek kolaydır. 
Ancak bu yıl ne bağlantıları vardır ve ne de stokları 
Vardır; yönetici kadro ise yurt dışından sürülmüştür, 
yurt içinde perişandır. 

Sayın Bakan politikaya devlet memurluğundan 
gelmiştir. Hiç olmazsa Oevlet memurlarına ihanet et
memesini beklerdik. Müsteşar vekili, müsteşar yar
dımcısı görevden alınıyor, bir genel müdürlük mü
şavirliğine getiriliyor; bu hangi kurala uyuyor Sayın 
Bakan? Uysa uysa 267 bin devlet memurunu tasfiye 
etmek isteyen meşhur planınıza uymaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Ticaret Bakanlığı uzun vadeli 
ticaret anlaşmaları yaparak tarım ürünlerini sosyalist 
bir ülkeye bloke ediyor. Bu çok yanlış bir tutumdur. 
Sosyalist ülkeden ne alınacakmış? Teknoloji, işte ti
caret anlayışınızın tipik bir örneği. 

Bakanlığın yurt içindeki teşkilat memurlarının 
Cumhuriyet Halk Partisi rozeti taşımayanlarının ta
mamını tayin fırtınasına uğrattınız; hem de ne tayin
ler Ticaret Bakanlığı teşkilatı kadrolarında., istanbul 
ve Ankara'daki personel sayısı kadar elemanı yalnız 
ve yalnız Tunceli'yle Diyarbakır'a tayin ettiniz. Aca
ba Tunceli ve Diyarbakır'da ticari gelişmeler Ankara 

ve İstanbul'dan çok daha mı fazla gelişti? Bunların 
nasıl geliştiğini, ne şekilde olduğunu izah buyururlar 
mı? 

Temel ihtiyaç maddelerinde kuyruklar uzayıp gi
diyor. Ama borazanınız TRT. etrafı güllük gülistan
lık göstermeye devam etsin; kendisinden başka ina
nan varsa tabii. Fiyatların ne olduğunu ifade etme
ye lüzum görmüyorum; çünkü Bakanın kendisi «File 
'beyanatı» yla fiyatların ne olduğunu güzel söylemişler
dir. 

Bu fiyatlar kamu kuruluşlarının ürettiği emtialar
da da farklı değildir. Bütün bunlara rağmen, Hükü
metiniz KİT'lere ödenek ayırmakta yarış yapmak
ta ve bu, ülkemizi batırmaktaki yarışını göstermekte- , 
dir. 

Bütçeye 1979 yılı için KİT'lere 110 milyar lira za
rar getirmektesiniz. TANSA diye kurduğunuz teşki
lat ise ideolojinizin açık teyididir. 

Anlatmaya çalıştığınız kooperatifler meselesine 
gelince, benden evvel konuşan Sayın Temel Karamol-
laöğlu'nun sözlerine aynen iştirak ederek diyoruz ki; 
kooperatifler sistemi ise, doğrudan doğruya kolhoz-
ların kuruluşunun bir benzeridir. 

Tarım satış kooperatiflerinde görevlendirdiğiniz 
müdür ve personelden, Cumhuriyet Halk Partili ol
mayan ve hatta CHP yöneticisi olmayan var mı Sayın 
Bakan? Geçen gün burada bütçe görüşmelerinin baş
ladığı gün Adalet Partisi Genel Başkanı Sayın Süley
man Demirel'İn teker teker vermiş olduğu isimlerin 
yanlış olduğunu burada çıkıp söyleyebilecek misiniz 
Sayın Bakan? Bekliyoruz bunu. Buna siyasi işgal den
mezse, bu, devleti sosyalist militanlara teslim etmek 
değilse acaba nedir? Seçimleri de ihlal ederek, yasa
ları dinlemeden bütün bunları suçlayan, Sayın Tica
ret Bakanının ta kendisidir. 

Ticaret ürünlerimizin üç yıllık geleceği ABD'deki 
bir bankaya hapsedilmiştir. Bunu yapan Maliye Ba
kanlığıdır ve Ticaret Bakanlığı ise buna karşıdır, işte 
tutarlı hükümet örneğinin tipik bir misali. 

Fabrikalar, iş yerleri, ticarethaneler; Sayın Ba
kan, sayenizde kapanıyor; binlerce işçi de yine saye
nizde işsiz bekliyor. 

Sayın Bakan, sizin ticaret anlayışınız değil midir 
k'i, faiz oranını % 35'e çıkarmıştır. Bununla mı pi
yasayı varlar içine sokacaksınız? İşte, uyguladığınız 
mali ve iktisadi politikanız ile iflasınızı bizzat kendi
niz ilan etmektesiniz. 1978 yılı başındaki Stok birikim
lerimizden 1979 yılı başına ne bıraktınız? Gübresiz 
bıraktığınız, taban fiyatlarınız ile de perişan ettiğiniz 
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köyünün size itimadı kalmamıştır. Bu perişan ettiği
niz milletimin çalışma ve Hükümete olan inanç ve 
güvenini yok ettiniz. 

BAŞKAN — Sayın Kocal, 2 dakikanız kaldı efen
dim. 

TURAN KOCAL (Devamla) — Çok teşekkür 
ederim. 

1978 Yılı Bütçenizde, 5 128 000 ton gübre 
dağıtacağınızı ifade etmiştiniz. Neticede ne yaptınız? 
3 147 000 ton gübre dağıtabildiniz. Kendi ifadenizle, 
2 milyon ton civarında gübreyi köylüye veremediniz. 
% 40 civarında noksan gübre dağıtabilmenizin neti
cesi değil midir stok birikimsizliğiniz? Ve mevcut bi
zim size teslim ettiğimiz gübreler de bunların içerisin
de olmak şartıyla. 

Sayın milletvekilleri, Ticaret Bakanlığında uygu
lanan keyfi, taraflı, partizanca tutum hiçbir zamanda 
meydana gelmemiştir Cumhuriyet tarihinde. Fiskobir-
likten eleman fazlası gerekçesiyle dışarıya attığınızın 
tam 3 misli militan ve Cumhuriyet Halk Partili üye
lerin alındığına hayır mı diyeceksiniz? 1978 yılında 
ihraç ettiğiniz ürünlerin, kendi raporunuzda da belli 
olduğu gibi, % 60'ının 1977 stok ürünlerine ait oldu
ğuna hayır diyebilecek misiniz? 

Sayın milletvekilleri, biz bu Hükümetten ve fa
şist kadrolu Bakandan bu ülkeye hayır geleceğine 
inanmıyoruz. Bu nedenle, Ticaret Bakanlığı Bütçe
sini Ticaret Bakanı ve Cumhuriyet Halk Partisi grup
larıyla militanlarının bütçesi olarak değerlendiriyor 
ve ilan ediyoruz. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (MHP ve 
AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocal. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Or-

han Yağcı buyurunuz. (CHP sıralarından alkışlar). 
Sayın Yağcı, söz süreniz 20 dakikadır. 

CHP GRUBU ADİNA ORHAN YAĞCI (Bile
cik) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri, konuşmama başlamadan önce, az evvel konu
şan MHP Grup Sözcüsü Sayın Turan Koçal'ın şöyle 
bir ifadesini belirteceğim: 

Sayın Kocal Sayın Bakanımıza dediler ki: «Ge
çen günkü, Süleyman Demirel'in burada teker teker 
verdiği isimlere ne diyeceksiniz?» Sayın Demirel'in 
o teker teker verdiği isimlerden bir tanesi de benim 
'seçim yöremle ilgili bir isimdi, o bakımdan hemen ce
vaplamak istiyorum. Bilecik Orman İşletme Müdür
lüğüne bağlı Muratdere Bölge Şefi Osman Erenoğ-
lu, oradan alınmış Zongulda'k'a verilmiş. Bu şahıs, o 
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yörede orman işçileri için talep olduğunda, bütün o 
köylüleri Ülkü Ocaklarından teberru fişi getirmedik
çe işe almamıştır. Bunlar sabittir, sabit olduğu için de 
evrakları Sayın Bakanımıza arz ettik, aynı şekilde Sa
yın Bakanımız da bu muameleyi yapmıştır. Ben bunu 
özellikle Sayın Koçal'ın bilgisine sunarım. (CHP sı
ralarından alkışlar) 

TURAN KOCAL (İstanbul) — Kooperatifleri 
söyle. 

ORHAN YAĞCI (Devamla) — Değerli millet
vekilleri, iç ve dış ticaret ile bunlara ilişkin işleri dü
zenlemek, yönetmek ve denetlemekle görevli Tica
ret Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Grupum adına 
söz almış bulunuyorum. Daha önceki görüşmelerde 
muhalefet gruplarının sözcüleri, bugün Türkiye'nin 
içinde bulunduğu ekonomik çıkmazın ve sıkıntıların 
nedenini, 14 aylık Cumhuriyet Halk Partisi Hükü
meti olarak göstermekteler ve Milliyetçi Cephe İkti
darının devrettiği tabloyu öylesine olumlu bir şe
kilde ifade ediyorlar ki, sanki Türkiye o zamanlar 
güllük gülistanlık bir ülke idi de şimdiki duruma Cum
huriyet Halk Partisi İktidarı getirdi. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Doğru doğru. 
ORHAN YAĞCI (Devamla) — Evet, doğru olup 

olmadığını izah edeceğim. 
Bunları söylerken, elbette muhalefetin çiçek bu

keti takdim etmesini istemiyoruz, ama tenkitlerin 
gerçekçi ölçüler içinde yapılmasını, iktidar - muha
lefet ilişkileri açısından ve ülkenin içinde bulundu
ğu sıkıntılardan kurtulması bakımından yararlı ola
cağı kanaatini taşıyoruz. 

Kalkınmakta olan ülkelerin uygulamak zorunda 
kaldıkları enflasıyonist paıra politikaları nedenliyle o 
ülkelerin içinde bulundıuiklajrı sıkıntıları biz de yaşı
yoruz. Yıllar yılı uygulanan kapitalist düzenin çar
pık işlövİ, bugün bizlıerti; tüketimde batılı, ama üre-
ıtimde Doğulu durulma getirmiştir. Hem devletçiliği 
yozlaştırmak, hem de politik yatırımlar yapmak 
amacıyla Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ne hale gel-
diğinli hepiniz biliyorsunuz. İşte ehlil adam yerine, 
adama iş politikası izlenmiş; kadrolar alabildiğince 
şişirilmiş ve netice olarak üretim düşmüş, maliyet
ler yükselmiş, her geçen sene yük ağırlaşmış. 

Kamu İştü&adi Teşebbüslerinim bütçeye yüklediği 
parasal yük, 1978'de 48 milyar civarında. Dış tica
ret açlıklarımız da OPEC ülkelerinin aldığı zam karar
larıyla dbvaimîı büyümüş, dış ticaret rejimlndekli 
hatalı uygulamalar da eklenince 1974'dle 2 245 OOO 000 
dolar, 1975'te 3 337 000 000 dolar, 1976'da 
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3 168 000 000, dolar ve İ977'de dış ticaret açığımız, 
lütfen dikkat ediniz, 4 043 000 000 dolar. Böyle 
bir dış ticaret açığı ile Hükümeti dıevralmıştık. 

Sanayiimiz için gerekli hammadde dışalımları ya
pılamaz olmuş; üretim düşmüş, programlanan dış
satım gerçdkleşmemiş, işçi dövizlerimiz arzulanan 
miktarda girmemiş ve üstelik daha önce alınan kısa 
vadeli dış kredilerin ödeme taksitleri gelmiş; antik 
o duruma gelmiştük ki, dış ambarımızı da yitirmişıtlilk 
ve dış ülkelerdeki görevlilerimize gönderilen Mertkez 
Bankası çekleri, «karşılıksızdır» denilerek ödenmez 
duruma gelmiş ve ülke, Sayın Demirel'in ifadesiyle 
70 cente muhtaç duruma sokulmuş. 

işte böyle ekonomik çıkmazdan kurtulmak, ge
rekli önlemleri almak ve ekonomiyi sağlıklı bir şe
kilde rayına oturtmak herhalde sihirli bir değnekle 
olmaz. 

Sayın milletvekilleri, sizlere, Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin politik ve yanlış uygulamalar ile 
ne hale getirildiğine dlafir bir iki örnek vermek istiyo
rum : 

Daha önce Sayın Maliye Bakanımız, bu kürsü
den İskenderun Demir - Çelk'te planlanan personel 
adedinin 7 000 kişi civanında olduğunu, oysa 18 000 
işçinin çalıştığını belirtmiştli. 

Elimde, Türk Sanayicileri ve îş Adamları Der
neğinin Görüş dergisi var; Şubat 1979 sayısının 22 nci 
sayfasında, İskenderun Demir - Çelikte çalışan işçi 
adedinin 28 000 olduğunu söylüyor, Buraya kim
lerin, ne şekilde ve hangi kanallarla işe alındıklarını, 
bilmiyorum söylemeye gere/k var mı? 

Demlir - Çelik üretiminin işçi sayısına ters oran
tılı olarak düştüğünü görüyoruz. 2 milyon ton ka
pasiteli tesis, 400 000 ton üretim yapaibilmekıtedir. 

Türkiye'de şeker üretimimiz 1 milyon ton civa
rındadır; bulgun dünya şeker piyasası fiyatlarıyla 
4 «milyar Türk Lirası eder. Fakat, Şeker Şirketinin 
zararı 5,5 rniiyar Türic Lirasıdır. 

Bugünkü anarşinin nereden kaynaklandığını be
lirtmek için; bir ilçe yönetim kurulunun bir atama 
konusunda aldığı tavsiye kararını buraya çıkıp da, 
«İşte anarşinin kaiynağı buradadır, bu belgededir, 
bu, anarşinin ateşini Ikıvılcımlayân fiştir» diyen sa
yın kişilere söylemek işitiyorum. İşte anarşinin kiay-
naJkları buradan gelmektedir. Herhalde bunları siz 
de takidir ediyorsunuz. Şunu hatırlatmak isterim ki, 
3 yıllık MC iktidarlarında fam 294 656 yeni tayin 
yapılmış. (Ölenlerin ve emekli ölüp da ayrılanların 
yerine yapılan tayinler hariç) Bu tayinlerin hangi 

usullerle, hangi belgelerle yapıldığına dair bütün 
kamuoyunun bilgileri vardır tahmin ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, üretim maiyetlerinin yük
selmemesi, aşırı fiyat artışlarının önlenmesi, yoklu
ğu hissedilen baizı tüketimi mallarının stokçulara ve 
ikolay kazanç sağlamak eğilimlinde olanlara fırsat 
vermeden piyasaya arzı için etkin ve yasal önlemle
rin bir an önce alınması konusunda Bakanlığın çalış
malarım takdirle karşılıyoruz. Hazırlanmış ve Baş
bakanlıkla diğer bakanlıklara sunulmuş olan yasa 
tasarıları şunlardır: 

1. İç ve Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 
Yasa Tasarısı : Millet Meclisi Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonunca kabul edilmiştir, bundan 
sonra Adalet ve daha sonra Bütçe ve Plian Komisyo
nunda görüşülecektir. 

2. Ticaret Baikanlığı Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Yasa Tasarısı : Bakanlıkların görüşü alındık
tan sonra Başbakanlığa sunulmuştur, halen Başba
kanlıktadır. 

3. Dış Ticaret Kurumu Yasa Tasarısı : Bakan
lıkların görüşü alındıktan sonra Başbakanlığa sunul
muştur, halen Başbakanlıktadır. 

4. Türkiye Deniz Ticaret Odası Yasa Tasarısı : 
Görüşleri alınmak üzere bakanlıklara sunulmuştur. 

Henüz Bakanlıktia inceleme safhasında bulunan 
yasa tasarıları ise şunlardır: 

1. Ölçüler ve Ayarlar Yasa Tasarısı, 
2. Esnaf ve Sanatkârlar Yaisa Tasarısı, 
3. Ticaret Odaları ve Türkiye Ticaret Odaları 

Birliği Yasa Tasarısı, 
4. Sanayi Odaları ve Türkiye Sanayii Odaları 

Birliği Yasa Tasarısı. 
5. Ticaret Odaları, Borsaları ve Türkiye Ticaret 

Borsaları Birliği Yaisa Tasarısı, 
6.132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuru* 

luş Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Yaisa Tasarısı. 

Meclisimizce kalbul edilen, 3202 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddeler Eklen
mesine dair Kanun Tasarısıyla da Ziraat Bankasının 
tarımsal kredileri yeniden düzenlenmiş, tarımsal amaçr 
lı kooperatiflere kredi vermede öncelik tanınmıştır. 
Ayrıca, çağdaş gelişmeye uygun biçimde üretici ör
gütlenmelere, kamu kuruluşlarına ve geniş halk kitle
lerinin katılımıyla gerçekleştirilmiş ortaklıklara ağır
lık verilmiştir. Kredi kullandırılırken alınacak kar
şılıklar konusunda kolaylıklar getirilmiş, proje geçer-
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liliği ve kuruluşun güvenilirliği esası kabul edilmiş
tir. Bankanın sermayesi 5 milyara çıkartılarak, tica
ri ve tarımsal alanda etkinliği artırılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizin ekonomik ve sos
yal kalkınmasında kooperatifçiliğin önemli rolü ol
duğu bir gerçektir. Kooperatifçiliğimizin daha sağ
lıklı gelişebilmesi için, eğitsel ve parasal sorunlarına 
dikkatle eğilmek gereğine inanmaktayız. 

1978 yılı sonu itibariyle ülkemizde 23 919 koope
ratif ve 79 üst kuruluş bulunmaktadır. Tarımsal 
amaçlı kooperatiflerin örgütlenmesi, gelişmesi ve Üye
lerine daha yararlı olması konusunda 'Bakanlığın gi
rişimlerini taikdirle karşılamak gerekir. Tarım Satış 
Kooperatifi Birliklerine destekleme alımları için 1977 -
1978 döneminde sağlanan reeskont kredileri 
21 935 000 000 Türk liraisıridan, 1978 - 1979 döne
minde 32 609 700 000 Türk lirasına çıkarılmıştır. 

Koza - Birlik, Tiftik - Birlik, Zeytin - Birlik, 
Trakya - Birlik, Gül - Birlik, Yer Fisko - Birlik, Fis
ko - Birlik, Çuko - Birlik, Ant - Birlik, Narenciye -
Birlik, Güneydoğu ve TARİŞ'in 1977 dışsatımları, 
370 719 204 dolar iken 1978 dışsatımları 545 219 843 
dolara yükselerek, 174 500 639 dolarlık bir artış sağ
lanmıştır. Bu da bir önceki yıla göre % 47'nin üze
rinde bir artıştır. 

îşte bu nedenle, destekleme alımları için sağla
nan reeskont kredilerinin, bu kuruluşlara daha da ar
tırılarak verilmesi gerekmektedir. 

Taban fiyat uygulamalarında da üreticiyi mem
nun edecek tedbirler alınıyor ve alınacaktır. 

Ülkemizde banka sistemi uygulamalarında da ak
saklıklar ve farklılıklar göze çarpmaktadır. Sektörle
re, bölgelere ve kişilere göre değişik uygulamalar, 
sağlıklı ve hakça gelir dağılımını önlemektedir. 

Tarımsal görünüm arz eden ülkemizde, krediler 
en fazla ticaret kesimine dağıtılmakta'dır. 1977'nin 
4 ncü ayı sonu itibariyle kredilerin dağılımını sizlere 
arz etmek istiyorum. 

Ticaret sektörü 62 milyar Türk lirası ile <fc 32,2, 
sanayi sektörü 51,2 milyar lira İle % 26,6, tarım sek
törü ise 41,5 milyar Türk lirası ile >% 21,6. Konut sa
bası 15 milyar lira ile % 7,8, esnaf ve sanatkârlar 
<da % 7,3 milyar Türk lirası ile % 3,'8 nispetinde kre-
'dilendirilmeden yararlandırılmışlardır. Burada esnaf 
ve sanatkârlara dağıtılan nispet çok küçüktür. Öyle 
ümit ediyoruz ki, Bakanhğımızın alacağı önlemler
le esnaf ve sanatkâra daha fazla kredi verme olanak
ları sağlanacaktır. 

Bölgelere göre kredi dağılımı ise, hatalı ve çıkar
cı uygulama nedeniyle, Doğu ve Güneydoğu Anado

lu bölgelerini diğer bölgelerden ayırmıştır. Kişilere 
göre dağılımında 'da, varlıklı ve nüfuzlu kişiler kredi
lerin büyük kısmını kullanmışlar, toplumun büyük 
kesimini oluşturan halk ise kredilerden yararlanamaz 
duruma gelmiştir. 

Bu konunun da Bakanlığımız tarafından yapıla
cak ciddi etütlerle ele alınacağına ve zamanla daha 
sağlıklı, daha adaletli işleyen bir bankacılık sistemi
nin oluşturulacağına inanmaktayız. 

iSayın milletvekilleri, ülkemizde sanayileşme fcönu-
surida atılımlar yapılmış olmakla birlikte, tarımsal 
görünümümüz daha ağırlıklı durum'dadır. Dışsatımla
rımızda aşağıdaki tablo bunu bariz şekilde göstermek-
tediı' : 

Tarım ve hayvancılık ssektörün'de, 1977'de 
1 041 401 000 dolar ile dışsatım gerçekleşmiş, 1978'de 
ise 1 542 763 000 dolar ile gerçekleşmiş. Madenci
lik ve taşocakçılık sektöründe, 125 milyon 851 bin 
dolar, 1977Me 124 milyon 135 bin dolar olarak ger
çekleşmiş. 

Sanayi ürünlerinde ise, dışsatımlarımız 1977Me 515 
milyon 774 bin dolar ile gerçekleşmiş. 1978'de 621 
milyon 264 bin dolar olarak gerçekleşmiş ve toplam 
olarak 1977''de dışsatımımız 1 milyar 753 milyon do
lar civarında; 1978'de ise, 2 milyar 288 milyon do
lar civarında. 

BAŞKAN — Sayın Yağcı, 2 dakikanız kaldı efen
dim \ 

ORHAN YAĞCI (Devamla) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan, 

1977 ile 1978 yılları arasındaki dışsatımda mey
dana gelen 535 milyon dolarlık artış, ki i% 30,5'luk 
bir artıştır. Bu, Bakanlığın aldığı dışsatıma yönelik 
özendirici önlemler ve dış ülkelerde yapılan çalışma
lar ve anlaşmalarla sağlanmıştır. Önümüzdeki yıl
larda daha iyi koşullarda dışsatım miktarlarının ar
tacağı ümidindeyiz. 

Dışalımlarda bir artış durumu da yıllara göre 
şöyle bir seyir takip etmiştir : 

1974'te 3 milyar 777 milyon, 1975'te 4 milyar 
738 milyon, 1976'da 5 milyar 128 milyon, 1977'de 
5 milyar 796 milyon ve 1977'de bir azalma ile 4 mil
yar 599 milyon dolara inmiştir. 

Dışalımlardaki artışın, ekonominin sağlıklı geliş
mesi için gerekli olduğunu öne sürenler olabilir; fa
kat şunu unutmamak gerekir ki, dış ticaret açıklarının 
üst üste artış kaydettiği, döviz darboğazının ekono
miyi çıkmaza soktuğu zamanlarda, lüks tüketim mad
delerinin dışalımının önlenmesi gerekmektedir. 
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Ülkemizde dış ticaret açığı olmayan, enflasyonu 
'olmayan bütçelerin yakın olmasını 'diler, Ticaret Ba
kanlığı Bütçesi için IBalkanlığın seçkin mensuplarına 
ve ulusumuza hayırlı olsun der, Yüce Heyetinize Gru
bum adına saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkış
lar) 

IBAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Yağcı. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Halil Başol, 

buyurunuz. (AP sıralarından alkışlar) 
Sayın Başol, söz süreniz 20 dakikadır. 

AF GRUBU ADINA HALİL BAŞOL ^Tekirdağ) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Ticaret Bakanlığı, iç ve dış ticaretin düzenlenme-
isiyle görevli bir bakanlıktır. İhracat ve ithalat mua
melelerinin, yurt gerçeklerine ve ekonominin gerek
lerine uygun biçimde yönlendirilmesi iç ticaretin üre-
itici ve tüketici arasında en adil dengeyi sağlayacak 
biçimde sürdürülmesi ve bunu mümkün kılacak vası
taların hazırlanıp kullanılması bu görevin kapsamı 
İçindedir. 

Bugünkü Türkiye'nin ekonomik tablosunu çizme
den, biraz; evvel kürsüde beyanda bulunan Cumhu
riyet Halk Partisi Sözcüsü arkadaşımız Sayın Yağcı'-
nın bazı konuşmalarına temas etmek istiyorum. 

Birincisi, «Dış ticaret itibarımız zedelenmiştir ve 
dışarıda birtakım ödeme emirlerimiz geri çevrilmiş
tir», buyurdu. Dış ticaret itibarı, daha doğrusu 
Cumhuriyet Halk Partisi diliyle saygınlık, acaba han
gi Hükümet zamanında zedelenmiştir? Bir aydan be
ri gazete sayfalarında boydan boya Türkiye'nin tarım 
ürünlerinin rehnedildiği yazılmakıtadır. Bu konuda 
Maliye Bakanı ile Ticaret Bakanı kavga etmektedir. 
Daha henüz yere atılmamış olan mahsullerimiz re
hin muamelesi görmüştür. Osmanlı İmparatorluğu 
tarihinde ilk defa 1854'te, Cumhuriyet tarihinde ilk 
defa 1978'de. Saygın olmamak demek bu demektir. 
(AP sıralarından «iBraVo» sesleri, alkışlar) Saygınlığı 
iyi tarif edersek, 'ondan sonra anlaşacağımızı ümit 
ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir hususa daha temas et
mek işitiyorum : Bir seneyi geçen zamandan beri, 
14 aydan beri CHP iktidardadır. Ama hâlâ 1977*-
leri konuşuyor, 1978 orta yerde yok. Ateş mi var? 
Sokun elinizi 1978'e, biraz evvel oradan, altes çuvalı 
içerisinden ben size yangın çıkaracağım, 1978'e so
kun. Eskileri bir tarafa bırakın. Eskilerde, 1977'ler-
de 1976'larda biz 'KİT'lere çok adam yerleştirmişiz... 

Sayın Orhan Yağcıya tavsiye ederim, 1978'de bir 
KİT Yıllığı çıkmıştır, bu yıllıkta MC Hükümetleri 
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dediğiniz Hükümet, KİT'lere yılda 50 ila 52 bin, hat
ta 42 bin Civarında personel aldığı halde, 'göreceksi
niz 1974'te 78 bin personel alındığını. Kim vardı 
Î974*te iktidarda? Cumhuriyet Halk Partisi. MC'le-
rin iki misli personel almışısınız, yatırımlar yerinde 
durduğu halde, yeni KİT'lerde iş sahası açılmadığı 
halde. Onu görünüz, ondan sonra da lütfen, zabıtlar
da kayıtlı olan sözlerinizi tashih ediniz. 

'Değerli arkadaşlarım, biz Türkiye'nin isterseniz 
bir ekonomik tablosunu çizelim. Hâkim noktaları iti
bariyle bugün ekonomik hayatımızın en belirgin ni
teliği darlık, yokluk, işsizlik, fakirlik ve perişanlıktır. 
Ev kadınları piyasada yağ bulamıyor, Sayın Baka
nın defaatle beyanına rağmen yağ karaborsada, 40 
milyon insanın mutfağına karaborsacının eli 1974 yı
lından, beri girmemişti, 1978'de yine musallat oldu. 
(AP sıralarından alkışlar) 

10 milyon mutfak bu karaborsanın esiridir şim
di. Şoför yedek parça bulamamaktadır, eğer şansı 
varsa, normal bedelinin 5 ila 10 katını ödeyerek an-< 
cak yedek parçasını tedarik edebilmektedir. Satış yer
lerinde kuyruklar alabildiğine uzamaktadır, köylü 
gübre ve ilaç bulamamaktadır, yedek parça ve mazot 
bulamamaktadır, ülke yoklar ülkesi haline getirilmiş
tir. Var olan maddelerin de fiyatları en az bir iki kat 
yükselmiştir. Köylü, esnaf ve sanatkâr, memur, emek
li ve işçi kesimi bu pahalılık altında ezilmektedir. 

Sanayimiz, hammadde ve yardımcı madde yok
luğundan ya hiç çalışamamakta, ya da çok düşük ka
pasitelerle çalışmaktadır. İşsizler ordusu günden gü
ne büyümektedir. İşte 1979 yılı başlarında Türk eko
nomisinin manzarası budur. Bu manzara, karanlık 
bir manzaradır, korkunç bir manzaradır, eski yıllar 
bu manzaranın karşısında günlük güneşliktir. Elbette 
günlük güneşliktir, bütün vatandaş bundan 3 - 4 sene 
evvelki hayat seviyesine ulaşmak için çırpınıyor; ama 
günden güne hayat standardı düşüyor Türkiye'de. 

Hükümet, çizdiği bu karanlık tablonun iyi oldu
ğuna, güzel olduğuna inanmaktadır. Bu inancını mil
lete karşı açıkça ifade edebilmektedir; öylesi hatalı 
ve tutarsız politikaların uygulanmasına devam edile
cektir; bu uygulamalar devam ettikçe ekonomik sı
kıntılar daha büyük boyutlara ulaşacaktır. 

İşte bu tutum ve davranış, ülkenin ekonomik man
zarasından daha karanlıktır. 

Denenmiş olan uygulamalar sürdürülecektir ve 
yanlış uygulamalar giderek, hele iç piyasa düzenini, 
daha da içinden çıkılmaz bir hale getirecektir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi Ticaret Bakanlığının 
dış ticaretle ilgili faaliyetlerini gözden geçirelim. 
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İhracatımız 1978 yılında 2 milyar 288 milyon do
lar olarak gerçekleşmiştir. Bir yıl öncesine göre 535 
milyon dolarlık bir artış söz konusudur '(sanıyorum 
rakamlar doğru). Ancak, bu artış tümü ile tarımsal 
ürünlerin ihracatından kaynaklanmıştır. 1977 yılın
dan kalan stoklardan veya ö yıl satışı yapılıp da tes
limatı 1978 yılına intikal eden mallardan kaynaklan
mıştır. Sanayi ürünlerinde ise ihracat artışı olmamış
tı/, 

Bu nedenle, ihracat artışı üzerinde iyimser olma
mak gerekmektedir. Yine biliyorum ki, Sayın Bakan 
bununla daha uzunca bir süre övünecektir. 

Sayın Bakan, '1978 yılında daha az vergi iadesi 
ödenmiş olması ile de övünmektedir. Oysa, devalü
asyon, ihracatımızı 12 milyar lira vergi iadesi öden-
mişçesine etkilemektedir. İtiraf edelim ki, 'sonuç sı
fırdır ama, Sayın 'Bakan devalüasyonu unutmuş gö
rünmektedir. 

İthalatımız, 1978 yılında, bir yıl önceye nazaran 
1,4 milyar dolar noksanı ile 4,6 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Sayın Bakan, «'Elbette; eski hükü
metler lüks malları ithal ediyordu, ben lüks malların 
'ithalini kısıtladım» diyor. 

Bir defa, böylesine bir övünmenin mümkün ola
mayacağını görmek için gümrüklerden ne kadar gay-
rİresmi yoldan ithalat yapıldığını düşünmek, gazete 
sayfalarını okumak yeterlidir. Ama, böyle 'bir beya
nın doğru olmadığını gösteren başka 'belgeler de var
dır. Yedek parça bulamayan köylüye ye şoför es
nafına Sayın Bakan ne diyecektir? İthalat kısıntıların
dan dolayı gerçekleştirilemeyen, ya da programa gö
re ancak >% 30 ile '% 50 oranında gerçekleştirilebi
len yatırımların bugünkü durumunu Sayın Bakan ne 
ile izah edecektir? Piyasadaki hammadde yokluğun
dan kapanan, ya da üretimini düşük kapasitelerle sür
düren sanayi sektörünün çığlıklarına ne cevap verecek
tir? Gerçek olan odur ki, ekonominin ihtiyacı olan 
maddeler yeteri kadar ithal edilmemiştir. Lüks mad
deler değil, sanayinin ihtiyacı olan maddeler. Lüks 
tüketimi önlemek, beynamaz özüründen başka bir 
şey değildir. (AP sıralarından «Bravo») sesleri, alkış
lar.) 

Sayın Bakan yanlışlıkla, lüks tüketimi önlerken, 
lüks tüketim ithalatını önlerken, yağ ithalatını da ön
ledi; şimdi vatandaş karaborsada yanmaya çalışıyor. 

ılHSAN ATAÖV (Antalya) — Halk Partisinde 
yağ da lüks, 

HALİL BAŞOL (Devamla) — Bu arada, tarım 
ürünlerinin rehin edilmesi gibi çok tehlikeli bir konu-
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ya da temas etmek istiyorum. Konu çok uzun bir 
konudur; kısaca anlatacağım. 

Wells Fargo Bankın liderlik ettiği 211 bankadan 
oluşan birlik, üç yılda, rotatif olarak kullanılabilmek 
kaydıyla Türkiye'ye 125 milyon dolar kredi vermek
tedir; karşılığında, Tarım Satış Kooperatifleri Birlik
lerinin ürünlerii rehin olarak almaktadır. Muamele
ye Türkiye'de aracılık eden banka, Ziraat Bankası
dır. Ziraat Bankası anlaşmayı imzalamadan önce Ma
liye ve Ticaret 'bakanlıklarının uygun görüşünü yazılı 
olarak almıştır. Olay basında yer aldıktan ve Adalet 
Partisi tarafından Meclise intikal ettirildikten sonra, 
Sayın Ticaret Bakanı anlaşmaya karşı çıkmıştır. 

Halbuki Sayın Bakanın 18 Ocak 1979 tarihli ya
zısıyla, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne Bakanlı
ğın uygun görüşü bildirilmiştir. Bu görüşün içinde 
aynen şöyle denilmektedir : «Öte yandan anlaşma 
çerçevesinde finanse edilecek olan Tarım Satış Koo
peratifi Birliklerinin verilen kredinin teminatını teş
kil eden malları Bankanız aracılığı ile VVells Fargo 
Bank'a rehin etmeleri için birliklere talimat verile
cekti/.» 

Demek ki, Sayın Bakan yazısının içerisinde bunu 
söylediğine göre, rehin muamelesini biliyor. 

Ayrıca bir de rapor var, o raporda da, rehin mua
melesinin bütün teferruatı yazılı. Bu malları alıp 
rehnetmek Türkiye'nin görevi; satmak, istediği değer
le satmak, istediği kişiye satmak, hatta kredili satıp 
da riskini Türkiye'ye yüklemek VVells Fargo'nun hak
kı. Şartlar bunlar... 

'İHSAN ATAÖV '(Antalya) — Nasıl bağımsız 
Türkiye bu? 

'HALİL BAŞOL (Devamla) — Haklı olarak Ma
liye Bakanlığı, önceden uygun görüş (bildirilen bir ko
nuya şimdi nasıl karşı çıkılabildiğini Ticaret Bakanlı
ğından ırmaktadır. İki bakanlık arasında bu kav-» 
ga sürüp girmektedir. Ama bizi gerçekten pek fazla 
ilgilendirmemektedir. 

Ama bizi ilgilendiren bir konu vardır henüz to
humu toprağa atılmamış ürünlerimizin istikbali hak
kında ne zaman, kime ve ne fiyatla ihraç edileceği 
hakkında verilecek kararlar tümüyle yabancılara bı
rakılmaktadır; bizi ilgilendiren budur. Bu anlaşma 
haysiyet kırıcıdır; bu anlaşma tümüyle saygınlığı or
ta yerden kaldıracak niteliktedir. 
, İHSAN ATAÖV (Antalya) — Dışa* bağımlı. 

HALİL BAŞOL (Devamla) — Bu anlaşma Türki
ye'nin çıkarlarına aykırıdır. Adalet Partisi tarafından, 
Türk milleti tarafından bunun hesabı sizden mutla-
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ka sorulacaktır. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

GALİP KAYA (Antalya) — Beşikteki çocuğun 
hakkını satıyorlar, 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Bu heves 
sizi çok yakacak. Çok çekeceksiniz, çok. 

HALİL BAŞOL (Devamla) — Sayın milletvekil
leri, hafife almayın bunları; bunlar gerçekten önemli 
şeyler. 

Sayın Bakana göre pahalılığın baş sebebi iç piya
saya geçiyorum : Pahalılık neymiş, Sayın Bakanın 
teşhisi neymiş?.. 

Sayın Bakana göre pahalılığın baş sebebi aracı
lardır. Aracılar olmasa pahalılık olmaz. Öyleyse, bu 
kesimin yaptığı hizmetleri devlet yapmalıdır; Tarım 
Satış Kooperatiflerinin ürünleri tüketiciye aracısız 
satılmalıdır. GİMA'nın sermayesi artırılmalıdır, her 
kasabaya GİMA mağazası açılmalıdır. Belediyeler 
tanzim satış mağazalarıyla aracısız satış yapmalıdır. 
Belediyeler pazarlarda fiyat kontrol komitesi kura
rak piyasada etkin kontrollerde bulunmalıdır. Bir yıl 
boyunca bunlar söylenmiştir, yapılmıştır, denenmiş
tir; sonuçta ucuzluk getirilmiş midir? Hayır. Yokluk
lara mani olunmuş mudur? Hayır. Karaborsa önlen
miş midir? Hayır. 

DURMUŞ ALİ ÇALIK (Konya) — Evet. (Gülüş
meler) 

HALİL BAŞOL (Devamla) — Duman gibi tütü
yor. 

Bir süre sonra GİMA yeniden sermayesini tüke
tecektir; devlete bakkal dükkanı işletemezsiniz. Bun
ları Meclis zabıtlarına geçiriyorum. 

TANSA projesi Belediye Gelirleri Kanununun 
getirdiği gelirlerin çoğunu alıp götürecektir. Bu za
rarlar, tüketim sübvansiyonu olarak yeniden Hazine
ye büyük ölçüde yük olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, daha şimdiden TANSA'nın 
sattığı mallarda devletin tespit ettiği fiyatlardan daha 
yukarıya fatura kesildiğini gözlerimle gördüm. Belli 
kişilere yağ verip, belli kişilere vermediği yaygın söy
lenti halindedir. (CHP sıralarından «Öyle şey olmaz», 
sesleri) Bu konuda çalıştırdığınız devlet memurları
nı büyük ölçüde risk altına sokuyorsunuz. İçinde 
mutlaka dürüsltleri yaygındır; ama bir köşeyi tutan 
vurguncudan sizi kimse kurtaramayacaktır. 

İç ve dış ticaretin düzenlenmesiyle ilgili tasarı da 
(bu tasarıya çok bel bağlanmıştır) bu haliyle piyasayı 
düzenlemekten uzaktır. Bu tasarı düzenleme tasarısı 
değildir, Bu tasarı genellikle yetki tasarısıdır; Bakan

lığa düzenleme yetkisi veren tasarıdır, reaksiyoner 
bir tasarıdır, piyasaya düzen değil düzensizlik getire
cek yapıdadır. Düzeltmezseniz, bu haliyle çıkarsa, 
öteki umutlar gibi bu umut da bir başka bahara erte
lenecektir. 

BAŞKAN — Sayın Başol, 2 dakikanız kaldı efen
dim, lütfen. 

HALİL BAŞOL (Devamla) — Sayın milletvekille
ri, Ticaret Bakanımız Bütçe ve Plan Komisyonunda 
(biraz evvel de Sayın Yağcı burada) kredilerden ve 
kredi dengesizliğinden bahsettiler. Köylüye az kredi 
verildiğinden bahsettiler. Bu kısmı geçmek için kı
saca söylüyorum. 

Lütfen ekonomik raporu alınız ve o rapora bakı
nız. Sizin derlediğiniz, Hükümetin derlediği rapor. 
Bir de Ticaret Bakanlığının raporunu alınız. Ziraa't 
Bankasının zirai kredilerinde nöksanlaşma vardır, 
ticari kredilerde artış vardır. Genel krediler içerisin
de c/c 21 oranında köylüye zirai kredi verilirken, 
% 20,1'e düşmüştür. 2,5-3 milyar lira da, genel kredi 
içindeki hacminde azalma vardır. 

Hem «Köylüye çok kredi vereceğiz» diyorsunuz, 
hem de bütün belgelerle ortaya koyuyorsunuz ki, 
köylüye verdiğimiz krediler azalmıştır. (AP sırala
rından alkışlar) Köylüden yana olmak nedir? Sade
ce oylarını alırken mi köylüye çök kredi verme vaadi 
içerisinde bulunacaksınız? 9 ay içerisinde geldiğiniz 
nokta köylü kredisinin azalması, ticari kredinin de 
artışı noktasıdır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi destekleme alımlarıyla 
ilgili meselelere geçiyorum. Taban fiyatları politikası 
iki ana hedefe yönelmiştir. Bunlardan birisi üretici
nin alınterini ve emeğini değerlendirmektir. İkincisi, 
yıl boyunca tarım ürünleri fiyatlarında istikrarı sağ
lamaktır. Bu iki hedefe de taban fiyatları politikası 
ulaşamamıştır. 

Bir defa, % 60 oranında hayat pahalılığı gerçek
leşen bir ülkede, % 13 ila % 30 oranında taban fi
yatı farkı verilmiştir. Buna göre % 30 reel alım iti
bariyle % 30, vatandaş daha az taban fiyatı almıştır. 
Bu, vatandaşın kazancı demektir. Taban fiyatını ma
lın kendisine veriyorsunuz, net kazanca değil. Demek 
ki vatandaş 1 sene bedava çalışacak duruma getiril
miştir. Taban fiyatları politikası, köylünün alınterini 
verme görevini yerine getirememiştir. 

İkinci görev : 
İkinci görevi daha önemlidir. Tarım ürünlerini 

hasattan sonra satarsanız, bir destekleme politikası 
yoksa, 2 ay içerisinde ürünler çok ucuz satılır; ama 
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onu takip eden 4 - 5 ay sonra bu ürünlerin fiyatları 
önemli ölçüde yükselir. Yükseldiği zaman, önce sa
tanlar, yani dar ve orta gelirli çiftçiler, «Benim de 
gücüm olsaydı, ben de malımı 6 ay sonra satsaydım, 
2 lira 3 lira fiyat farkı ile satardım» diyerek bütün 
kış dizini döverler. Ama destekleme politikası diz 
dövmeyi önlemelidir. Sayın Ecevit, bundan Tekir
dağ'daki konuşmasında da bahsetmiştir; «Bizim za
manımızda köylü dizini dövmeyecek»1 diye. Bir ba
kalım dövdü mü? 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Dizi yetmi
yor, başını dövüyor. 

HALÎL BAŞOL (Devamla) — Bir iki tane misal 
vereyim : 

Buğday taban fiyatı 325 kuruştur 6 ay evvel. Altı 
ay evvel en azından 7 milyon ton buğday satılmıştır 
bu fiyata. Şimdi ise buğday 5 lira. Aradaki fark 12 
milyar lira. 12 milyar lirayı kaybeden dar ve orta 
gelirli buğday üreticisi, şimdi dizini dövüyor. Panto
lonu eskidi. Dikkat ediniz, pantolon fiyatları da pa
halı. 

Değerli arkadaşlarım, ayçiçeği üreticisine gelin. 
8.50 lira taban fiyatı. 825 kuruşa alınır elinden. Köy
lünün elinden 300 bin ton ayçiçeği alındı 8.50 lira
dan. Şimdi kaç lira? Ayçiçeği 12 lira. Altı ay sonra 
ayçiçeği 12 lira. Köy kahvesinde fakir fukaranın ıs
tırabını düşününüz, kilo başında 4 lira zararı var. 
300 bin tonda 1 200 000 000 lira zarar. Her köy 
I 200 000 lira para kaybetmiştir. 1 200 000 000 li
radan her köy 1 milyon ortalama 200 bin lira tek 
tek zarar etmiştir. Neye dayanarak etti? Devletine 
güvendi. «Devlet tavan fiyatı veriyor, bu tavan fi
yatının üstüne çıkmaz fiyatlar» dedi. Çünkü bizim 
zamanımızda bu istikrar sağlanmıştı, çıkmamıştı. 
Aksini söyleyen olamaz. 

BAŞKAN — Sayın Başol, toparlayın efendim. 
Lütfen rica ediyorum efendim. 

HALİL BAŞOL (Devamla)' — Toparlıyorum Sa
yın Başkan. 

Değerli arkadaşlarım, Devletine güvendi, taban 
fiyat politikasına güvendi, malını ucuz olarak sattı. 
Fakir olduğu için, borcu olduğu için sattı; ama ucuz 
sattı. Şimdi «Niye ucuz sattım» diye dizini dövüyor. 
Cumhuriyet Halk Partisinin görevi bütün köylüye 
diz dövdürmek midir? 

Değerli arkadaşlarım, bu aynı zamanda demokra
tik rejimi satsan sosyal bir çalkantıya da sebep ol
maktadır. Diyor ki vatandaş; «Zenginin alın teri faz
la mı ayçiçeğinin içerisinde, fındığın içerisinde, pa

muğun içerisinde? Zengin daha pahalı satıyor. Ben 
fakir olduğum için mi ucuz satıyorum?» Bunun so
nucu nereye götürür bizi? Rejimden milleti soğut
maya. 

Değerli arkadaşlarım, sistemi eğer kasıtlı olarak 
bozmaya gayret etmiş ise Cumhuriyet Halk Partisi, 
inanın ki bu amaca adım adım ulaşıyorsunuz. Artık 
geçim sıkıntısı bütün vatandaşın boğazına kadar ulaş
mıştır. Belli yerlerde karaborsadan vurgun vuran, 
zengin olanların haddi hesabı yoktur; ama fukara, 
dar gelirli köylü, dar gelirli esnaf, dar gelirli emekli 
büyük bir perişanlığın içindedir. Bu böyle süremez. 
Demokratik rejimi bile tehlike içerisine götürebiliriz. 

Kanaatimce Türkiye'nin birinci meselesi anarşiyi 
orta yerden kaldırmaksa, ikinci meselesi mutlaka fi
yat istikrarını salamaktır, fiyatları belli bir düzeyde 
hiç olmazsa durdurmaktır. Bunun için şimdiye kadar 
hiçbir-gayret görmedik ve bütün gayretler gayret de
nilen şeyler, fiyatların % 60 seviyesinde artışına bizi 
götürdü. Bu karanlık tablonun bu Hükümetin tatbi
katıyla da düzelecenine inancımız yoktur. 

Buna rağmen Bakanlığın Bütçesinin Bakanlık 
mensuplarına ve büyük Türk Milletine hayırlı olması 
dileğinde bulunuyorum ve Yüce Meclisi Adalet Par
tisi Grubu adına saygıyla selamlıyorum. (AP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başol. 
Sayın Etem Eken, buyurun. (CHP sıralarından al

kışlar) 
Sayın Eken söz süreniz 10 dakika efendim, buyu

run. 
ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, saygı

değer üyeler; milli ekonomimizin iyi bir organizas
yonu ile ilgili olması zorunlu olan Ticaret Bakanlığı
nın Bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi arz etmeye 
başlarken, tüm üyeleri saygılarımla selamlarım. 

Sayın üyeler, iç ve dış ticaret işleriyle görevli olan 
ve milletçe hızla kalkınmamızın devam edebilmesi ve 
sektörler ile bölgeler arasında var olan eşitsizlikleri 
giderecek önlemlerin alınmasının bugüne kadar geç 
kalması, Ticaret Bakanlığının fonksiyonlarını tesirsiz 
duruma sokmuştur. 

Benden evvel konuşan Sayın Adalet Partisi söz
cüsü ve eski Ticaret Bakanlığı yapmış bir arkadaşı
mız, Adalet Partisinin yıllar yılı iktidarda kaldığı dö
nemde, bir vurdumduymazlığa götürdüğü bu Bakan
lığı diğer bakanlıklar gibi, nemelazımcılığı yaygınlaş
tırdığı Türkiye bürokratları içerisinde olduğu gibi, ne
dense yıllar yılı bu kürsülerde konuşulan zabıtları in-
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celediğimiz 
tinleri 
muhalefette 
mücadelesin 

bugün 
paman, zabıtlardan çıkan bilumum eleş-

yine çeşitli demagojik görüşlerle kendi 
olduklarından dolayı lehlerine çevirmenin 

yapmaktadırlar. 

Aziz ımiliıeifivektilleri, Cumhuriyet Halik Partisi he
pimizin. bildiği gibi biir senettik donemde, 'bir seneyi 
aşkın bir zamandır iktidardadır. Biz her zaman her 
yerde 'söyledliğimıiz gibi, bir şeye değer vermek mec-
buriyötindöyli'z. Bü her 'türlü hammadde potansiyeli 
olan. Tıürjk,iyfe,ım)iz dünya boyu devlet kurma ustfaihğına 
isabiilp devleri yılkma ustalığıma sahip ahfâddaını oluşan 
bir milletiz. 'Birinci Cihan Savaşından sonra param
parça olan, rrürikiiye Osmanlı idaresi, telkrar rahmetli 
Atatjürik'ün pnderliğlnde yeni bir Cüımıhuriiydtk yfânl 
'bir Hıükıiimik Ikiurmuş; ama, bu Hükümeti kura tikem 
hepini i zin Ibjldiği gibi, mıavcut hükümle! ^sınırlarımın 
dışımda, Ikalan ve çoğu •mı'üiŝ amldfce olanak yaşayan ill
iler, Suriye, Irajk, Mısır, Libya, 'Bulgaristan, Macaris
tan, Yugoslavya çoğu zaman da müstemleke oldukları 
halde, her 'konuda Türkiye'yi fersah ferisaih ileri geç-
ımişlerdir. Bumun nddenl nedir? Bumun ınıedlemi., Tür
kiye'yi yıllarca idare elden siyasilerin memclazımıcıh-
ğıdır vurldumjdüymaz Idarellenidir. Şiımdi haz tutuyo
ruz «Iraktan petrol alaJcağız;« diyoruz, «Mısır'dan 
para yardımı alacağız» diyoruz, Libya'ya <<fİşç'Jlto:iİ!:rıi-< 
zi çalıştırın» diyoruz; hepimizin arzusu bu, «Bulga
ristan'dan elektrik alacağız» diye uğraşıyoruz - de
nizlerimiz Ve nehirlerimiz hoş aık-aolken - ve yine biz 
Türkiye olaraik, «Romanya''dan, Yugoslavya'dan, 
tralktiör alacağız, sanayi ımîo'toru 'alacağız» diye uğra
şıyoruz. Ne ıgarip tecellidir ki, geçmişin muhasebe1 Ji-
dî yapan Türlkiye Parlamentosunda '-siyasi arkadaşlar 
çiklmiıyor. Bu devlettin bu nloktaya gelişimin sebebi ne
dir? Bumun tartışması -yapilmiyor. 
• 

'Azliz. arkadaşlarım, bu devletin bu -halimim mesulü 
bulgun, biz değiliz. Bir şeyi vungulamalk zoriumdaıy'.m. 
İlki dönemdir şu Parlamlento çatısı altında çalıştığım 
sür'e Içertisindife, Parlamento İçinde İbik mesuliyet duy
gusundan uzaŞk arlkadaşlara rasbyonum, Bir milkıt'in 
ısenjelilk bütçesi burjada tartışıl ıriken, hız geçmiş yıllan-
ıda da çallışitılk; bu denli saat başına yciküama isteme
dik 'vıe bu dertli, saat hasma hükümete güvenoyu Ve-
recelk imjkanı da bıratklmadılk, buldurmadık. Şimdi* 
Ecevit iktidarı saat başı Meclisten güvenoyu alıyor. 
Onun için, Sayın İBaşol daha evvel Ticâret Bakanlığı 
yaptığı içıin, -hu kürsüye -gelince, ıbir, yeniliği Ticaret 
Balkanlığına getirmiş olsa da, grup sözcüsü olarak 
burada mdsdleye bakmış olsaydı, bu konuyu, hu demli: 
açıklığa kavuşturmayı hakikaten istemiyordum. 

Saygıdeğer milletvsikilleri, son zamanlarda dış 
borçlar alabildiğine artmış; 1974 yılında 5,7.-milyar 
dolar borcumuz varlkem, 'buna kiarşılik 2,1 milyar do
lar döviz flez'ervlenine sahip olan ülkemiz, ekonomi -
m'iz 'vs döviz dunumu, Cephe İktidarlarınca her tür
lü ölçüyü elden kaçırmış, böylece Tünkİyemliz bugün-
Ikü duruma getirilmiştir. Hele petrol bunalıımı ve dün
ya dkonomiısimin genelde vs düıniya ölçüsünde humalı-
ıroa girmesi, Türikiyemizi dışa borçlandırmada ve gü
nü Ikuntaracalk bir • ekonomik politika İzlemesi ve böy
lece de 1977 yılına 'kadar dış borçların iki lk.ati.ma 
yülkseikreik, 13 milyar dolara varan borcumuzun tak
sitlerimin de, bulgünlkü Eclövit Hükümetimin üstüne 
'yüklenmesi, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının ku
surlarından değildir. Bu, yılların ihmalindendir. 

Yine, şunu gelinmek işitiyorum;: Geçmiş yıllarda 
TünkiysVi aslında ne Demıdknat Parti idare etmiş ne 
Adalet Partisi idare -etmiştir. Türikiye'yi idare eden
ler, aslında devleti oluşturan Bürokratlardır. Bunu, 
buradan söylemek zloriunıdayim. Bulgürii de, henüz, biz 
Türikiye'yi daha idare eder duruma gelmiş değil'iz; 
hu bir gerçöktir; ama, siz nasıl anlarsantz anılayım. 
(AP sıradanından alkışlar) 

Aziz arkadaşla mm, burada asgari müştereklerde, 
•bu ırrpmlelkiöti darboğazdan çılkarltaalk, 'kuritarmaik için 
binleşrmek mecburi yeti varıdır. Eğer biz politika yapı
yorsak, hastalığiiirnzı bilmek zorundayız. Bu hasıtalıik, 
Türlkiye'd'e yalnız siyasi lilktidanların lk,usuru değil, si-' 
yasi iıktidarilara fiızilb'ilite raporları hazırlayara'k, m'emı-
leıketin her türlü potansiyelini getirerek, siyasi ikti
darı temsil edem, siyas'i kadroya ışı/k ıtutacalk teikniik 
ıbilgileri ıveren 'kaidroniiın ila 'kusuru vardır; ama her 
y;l bütçe müzakeresi olur, maalesef bunlar ontaya 
ikiomımaZ. 

ıBAŞKAN — Saym Eklen, iki dakikanız kaldı, lüt
fen toparlayın efendim, rioa ediyorum. 

TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — Sayın Başjkan 
müsaade edlin de biraz daha ıkonuşsun. 

ETEM EKEN (Devamla) — Rica ederim (karde
şim, burası Ikürsü, siz de çıikar 'konuşursunuz. 

IBAŞKAN — Rica ederim sayın üyelter, rica edi
yorum. 

'ETEM EKEN (Devamla) — Sayın arkadaşla-
nm., aislinda ikonuşacaik çolk şeyler var, 10 dalkıika gibi 
bir zalman içinlde her şeyi izah etmek mümikün değil. 

Sayın imlilletvelkillleri, muhalefet sözcüleri yine dış 
ticarette görevli .olanların alınmasından yakındılar. 
Biz devamlı bu kürsüde halka vaadetmiş, söz vermiş 
politikacılar olarak, hangi parti iktidarda olursa ol-

— 6% — 

http://lk.ati.ma


M. Meclisi B : 60 

sun, eğer çalışmayan memurları, 'bürokratları de
vamlı «bizdendi, sizdendi» diye (koruyacak olursaik, 
Türfküye'yi bu dar boğazdan çikartmak mümkün değil
dir. Yalnız 'bir şeyi bilrneik zorundayız: 

Aziz mi'lıletve'killeri, üktidarlar kadrosuyla gelir, 
kadrosuyla gider. Bu, dünyanın her tarafında özgür
lükçü demokratik parlamenter sistemle idare edilen 
ülke'ierde mevcutltur. Amerika'da vardır, Almanya'da 
varıdır, Fransa'dıa vardır, İtalya'da vardır, Türkiye'de 
de gayet tabii olacaktır. Önlemli olan, -bunları hazmet
mektir. Biz 27 yıl bazım ettOk 'bunları, siz de sabırlı 
olun 'lütfen 2 yıl hazimedim. inşallah o zaman hepimiz 
beraber bu darboğazdan çakacağız. 

Sayın Başikan, müsamahanıza teşekkür ederim, 
(konuşacak çök şeylerin olduğunu arz etmiştim, ama 
özellikle teknik ıkonulara giremedim. Çünkü, Başol'-
ıdan sonra 'bu ikoniuşma 'belki benim 'için talihsizlik 
oldu. Teknik konulara giremediğim için ıbenıi bağış
layım. 

Ticaret Bakanlığı (Bütçesiinin gerek Sayın Balkana, 
gerekjse Ticaret Bakanlığının mensuplarına ve Tüı'k 
Milletine hayırlı, uğurlu olsun dileklerimle saygıları
mı sunarım. {Al!k,ışlair) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Eken. 
Sayın Balkan, büyürüm efendimi. 
'Sayın Bakan söz süreniz, 30 dakikadır efendim. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Ankara) — Sayın Başikan, Millet Meclisimin değerli 
üyeleri; sözlerimle başlatlkien Millet Meclisinin değerli 
üyelerini Baikanlığım; adına saygıyla selamlıyorum, 

Bugün gruparı adına ve şahsı adına konuşan tüm 
sözcülere getirldiklerıi katıklılar, yaptıkları eleştiriler ve 
bu eleştiriler nedeniyle 1979 uygulamasında belli öl
çülerde daha faydalı olabileceğimiizi yemi bütçe ile 
bu 'eleştirilenin ışığımda ıdaha yeni, daha güzel uygu
lamalara gidebileceğimizi belirterek sözlerime taşlı
yorum. 

Ancalk; değerli Adalet Partisi Grubu adına konu
şan Sayın Başol'un son günleride Türkiye'de 'kamu
oyunu ço'k ilgilendiren bir ıkonuda buradaki sözlerini 
yanıtlamaidain geçemeyeceğiım. 

Değerli arikadaşlarrim, bizler birbirimizi suçlaya
rak, bizler sen böyle dedin, 'ben 'böyle dedim diye-. 
rıelk Tür/k elkjomoimisi de 'kaL'lkınamıaz, Türk eikonoimi-
sinin dışa •bağımlılığı da halledilemez. Bunda tutum
lar, davranışlar, Türk ekönomi'sinin kendi kaynakları
na dayalı politikaları yürütmekle başarılı olabiliriz. 
O bakımdan, Sayın Başol'un bu kürsüde ortaya koy
duğu Wells Fargo olayında eğer ben Sayın Başol'a 
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dersem ki; Weüs Farlgo (kredi grubu 1976'da nasıl 
Türkiye'ye geldi. Wdte Fargo ıkredli grubu 1976'da 
Türkiye'ye ilik geldiği zaman Maliye Balkanı, o zan 
mahki sayın ilgili ba'kan tarafından ilik getirilen 100ı 
milyon dolar kabul edilmediği halde, sonradan. 150 
milyon, dolar, hem de ilgililerle görüşülerek Türkiye 
Petrolleri ve Petrol Ofisi tarafından nasıl kabul edil
di1. dersem... B kibirlerimizi, karşılıklı kişiliklerimıizi' 
yahut par|üileriım!İzi suçlayarak değil, Türk 'elkonomıi-
sini Wetlls Fargo Hara getiren, Türk ekonömislini bu 
dereee dışa 'bağımlı hale getiren yılların politikası üze
rinde anlaşmamız gerekir arlkadaşlarım. 

AHMET SAYİN ('Burdur) — Rehinleri de anlaıt. 
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 

{Devamla) — Hepsimi anlatacağım efendim. 
O bakımdan We!ls Fargo, Türkiye'ye yük defa 1976 

yılında gelmiştir, Wells Fango Grubu adına ilk defa 
mukavele 1977 Ocak ayında yapılmıştır ve o anlaşma 
'bu dosyadadır. O anlaş!mladalki hükümleri de okur-i 
sam, Türkiye'nin ne kadar, bu şelkilde bir belli bağıım-
lılıık haline getirildiğimi söylemek 'isterim. 

Değerli arkadaşilarım, Sayın Başöl, Milliyet Ga-
zjet'eisJinıi'n bundan 15 - 2Q gün önce «Wells Fargo ola
yı» diye Türkiye'ye Well's Fargo nasıl geldi, Tüfki-
ye Petrolleri Yöınlelbiım Kumulumda o zaman nasıl tar
tı şmalar yapıldı ve Türikiye Petrolleri Yönetim Kuru
lu üyelerimden birinin, «'bana rüşvet teklif edildi, tödlil-
medi» şeklinde neler 'söylendiği hakkında zabıtlar .var, 
ortada. 

Wells Fargo olayı bugünün olayı değil değerHi ar
kadaşlarım. Wells Faıigo olayı 1976'nın, 1977'nin ge
tirdiği bir olay ve o zıalman yapılan anılaşmada olan 
bazı hükümlere göre sonradan 6'şar ayllık dönemliler
le bu 15Q milyon dloların öden'mlesi gerekirken o za-
man'ki hükümet ödeyemediği için altımlarıimız nasıl 
rehin edildi 'Ve BOTA'Ş petrol gelirimize nasıl reıhlin 
konuldu; eğer Sayın BaŞol bunları da burada açık-
lasaydı objektif bir açıklama olurdu. 

Ondan sonra, bu 150 milyon 'doların ödeme yükü 
Bülent Ecevit Hükümetine rastladığı için bizden ön
ce alınmış odan bir 'borcun, devlet adına atamış olanı 
(bir borcun, devlet ıkjefaileitii altında alınmış bir borcun 
ödeme yükümlülüğü Bülent Ecevit dönemlime rastla
dığı zaman yeni bir kredi 'koşuluyla gelen firmanın 
bu getirdiği koşulları üzerinde halan söylediklari gi'bi 
dış tieareitiimıize uygun gömmediğimiz bazı busuısllarda 
nasıl direndiğimiz de ortada, 

Değerli arkadaşlarım ö zaman Sayın Başol inisalf 
ile ıkabul etsin, geçmiş dönemin bir 'borcunu hallet-
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mefk, için uğraşan hülkpmeit ve o 'konuda 88 milyon 
dalan 9 Ocalkıta keınldli kaynaklarınldan z)or|la ödieyeı-
Iblifen ıbir hülkjüimıett, bu borcun ıtamamjan tasıfjıyıesii için-, 
getirilen yenıi 'kns/dii ikioişulıuyla uğraşınken, Sayın Başol 
insaf ©tse'ydü de: onu, fojunu sulç'lalmiasalyıdı. 

iSalyın Baişo'l, yazıımın bir kısmıinı oıkuıdunuz. Ya
zımı nerdden aldığınızı sormayacağım:; ama 1 parag
rafını veya 2 paragrafını okumadan Ticaret Balkanı 
Köprülülerin önceden uygun göndlüğülnü belürtirtiz. 
Eğer yazlımın tam möteıi ©lilinılzîdeyse, öikulmadıiysanız 
bana haikısıdıik öttünıiz. 

HALİL ıBAŞOL (Teikirdağ) — Tam metni yoktu 
elllınıde. 

TİCARET BAKANİ TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Dejvamıla) — Eğer yazımın tümü değil de belli bir 
kıısmı- sıiizıe verlmÜşse o da bir çeliş'kili dunumu öırta-
ya fcbyar. 

Müsaade ©derseniz, Ticaret Bakanlığımın - 'bunu1 

fcenıdıiımla pay oiiaralk çılkanmıak, istemiyorum - 17 Ocak 
tanilhli 'yazajsındiaını şu ıi!k!i paragrafı gözden Ikaçıraraik 
ıgariçdkjller gizlenemıez. 

AHMET ZEYDAN (Hakkâri) — Sayın Balkan, 
yarldımıcı ol onlara. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Ziraat Bankasına yazılan bakanlığımız 
yazısında «Bankanızın borçlu sıfatıyla sözkonusu 
anlaşmaya taraf olması, bankanıza anlaşma dışında 
her hangi bir mali külfet yüklenmemesi şartıyla uy
gun görülmüştür» diyoruz. 

Altındaki paragrafı okuyorum Sayın Başol : 
«Bahsi geçen borcun zamanında ödenmemesi halinde 
borcun teminatını teşkil eden malların Türkiye'den 
ihracı hususu malların cinslerinin bilinmesine ve za
manın koşullarına bağlı bulunduğundan, bu konuda 
şimdiden görüş bildirilmesine imkân bulunamamış
tır.» 

Ben, dış ticaret politikama kimseyi müdahale et
tirmedim ve ettirmemeye de kararlıyım Sayın Başol. 
(CHP sıralarından «Bravo» seslerj, alkışlar) Ve bah
settiğim gibi, Wells Fargo olayı nasıl başladı, nasıl 
geldi; bunları artık karşılıklı birbirimizi suçlayarak 
değil, ama, geçmişten hepimizin bazı örnekler ala
rak, bazı doğruya gidişleri saptayarak gitmemizi, 
her halde faydalı göreceksiniz. 

Mesela ikinci temas ettiğiniz yağ stokçuluğu ko
nusu : Sayın Başol, zatıâliniz de Ticaret Bakanlığı 
yaptınız; Türkiye'de yağ stokçuluğunun sebebi, Tür
kiye'de Trakya Yağlı Tohumlar Birliği gibi, Türki
ye'de Tariş gibi, Türkiye'de Çukobirlik, Antbirlik 

gibi kooperatifleriniz elinizde olduğu halde ve des
tekleme yoluyla ham yağ üretimine esas olan pamu
ğu, ayçiçeğini, devlet parasıyla ve bunlar eliyle top
lattığınız halde, bu çiçek ürününü, bu pamuğu ken
diniz işletmezsiniz de, holdinglere teslim ederseniz, 
her zaman yağ stokçuluğu olur arkadaşlarım. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) İşte, bu bakım
dandır ki, seçim bölgenizi ilgilendiren Tekirdağ'da, 
yıllarca projesi başlatıldığı halde, bir süre gerçek te
meli atılmayan fabrikanın temelini, bu kadar döviz 
zorluğuna rağmen, yakında, çok kısa sürede, döviz 
transferini sağlayarak inşallah gerçekleştireceğiz. Ta-
rişin, Çukobirliğin, Antbirliğin hepsinin hem marga
rin, hem likit yağ kapasitelerini artıracağız ki, dev
let eliyle ham yağ tahsis ettiğiniz insanlar, stokçuluk 
yapmasınlar bu ülkede arkadaşlarım. Bu yıl ilk uygu
lamayı yaptık, çok önemlidir; ham yağı devlet tah
sis eder ama gelin görün ki, devletin ham yağ tahsis 
ettiği firmalar, holdingler, o yağı çıkardıkları zaman 
hakikaten karaborsaya sürebilirler. İşte bu yıl ilk de
fa Ticaret Bakanlığı, bundan iki ay önce, «Sana ver
diğim ham yağın, mamul hale getirildikten sonra, 
% 25'ini bana teslim edeceksin» demiştir. İlk defa 
bu % 25 tespit edildikten sonra, bundan bir hafta, 
on gün önce de, % 50'ye çıkarılmıştır. 

Bizim Hükümetimizin politikasında, ham yağı bi
zim verdiğimiz halde, eğer stokçuluk devam ederse, 
ona el koymak, yatırımları da gerçekleştirerek koope
ratifleri ekonomide güçlü' hale getirmek ilkesi var
dır. O bakımdan, bugün, dün, öbür gün, her zaman 
bu tip stokçuluklar oldu ama, bunlara genel politika 
olarak iyi bakamazsak, bunları genel politika ola
rak iyi değerlendiremezsek, günlük işlemler arasında, 
«Efendim, ben yağ ithal ederim, Türkiye gibi yağ 
ihraç edecek bir ülkede, ben yağ ithal ederim ve bu 
işi hallederim» politikasıyla yürütülemez değerli ar
kadaşlarım. 

Sayın arkadaşlarım; şimdi Sayın Başol'un bir sö
züne daha değinmek istiyorum. İç ve dış ticaretin 
yeniden düzenlenmesi hakkındaki yasa tasarısını ha
zırladık, Meclise sunduk ve ilk komisyonda Sayın 
Başol da gelmişlerdi, karşılıklı tartıştık. 

Şimdi burada Sayın Başol, «Karaborsa var» de
di, «Stokçuluk var» dedi, ondan sonra, «Her türlü 
soygun olayı piyasada oluyor,, dedi. Bunun tedbirini 
getirdiğimiz zaman, «Niye devlet müdahalesi geli
yor?» Arkadaşlarım bugün en kapitalist düzende da
hi, kamu yararına olan yerde devlet eli vardır, olma
lıdır arkadaşlarım. O bakımdan, kendilerinden istir
ham ediyorum, Adalet Partisi Grubundan arkadaş-
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İarımdan da, düzeltilecek yer varsa düzeltilebilir. Ni
tekim, o gün komisyonda karşılıklı oturduk, tartış
tık ama, «Biz iç ve dış ticaretin düzenlenmesi hak
kındaki yasa tasarısına karşıyız» demek, bu bahsetti
ğiniz şikâyetlerin devam etmesine gerekçe olur. Nite
kim, bugün Türkiye'de üretim noksanlığı kadar bir 
piyasada başıboşluk olduğunu, hangi siyasal parti
den olursa olsun, herkes söylüyor, kamuoyunda bu 
tartışılıyor ve bizim getirdiğimiz yasa tasarısında, 
huzurunuzda açıkça söylüyorum. Sayın Başol'un dev
rinin katkıları da vardır, o zaman da bu tasarının 
hazırlanması üzerinde çalışmalar yapılmıştır, kendi
leri kabul ederler. Sayın Agâh Oktay Güner'in dev
rinin de katkıları vardır; o zaman da yasa tasarısı 
üzerinde çalışmalar yapılmıştı. 

Türkiye'nin yalnız üretim yetersizliğinden değil, 
Türkiye'de üretim yetersizliğini kötüye kullanarak 
halkın cebine uzanan eller vardır arkadaşlar. O ba
kımdan kamu yararına devlet müdahalesini mutlaka 
sağlamak bizim ve Meclisin görevidir sayın arkadaş
larım. 

Şimdi ithalat, ihracat rakamlarıyla ilgili bütçenin 
tümü üzerinde konuşurken Sayın Süleyman Demirel' 
in de görüşleri oldu. Muhalefete mensup arkadaşla
rımızın çoğu, «Efendim, biz stokları bıraktık, geçen 
yıl artış olmuşsa (ki, 535 milyon dolar olduğunu Sa
yın Başol da söylediler burada) işte, bırakılan stok
lar yüzündendir» dendi. 

Şimdi geçmiş dönemde de bu ülke bu kadar dövize 
muhtaçken eğer Diyarbakır'da, eğer Mardin'de top
rağın altında buğdaylar küflenip satılamamışsa, eğer 
pamuk stokları Tarişte, Antbirlikte Çukobirlikte iyi 
değerlendirilmemişse ve bu Hükümet gelip bunlar 
için pazar bulmuşsa, bunu biraz da iyi niyetle kar
şılamak lazım. Yani sizin satamadığınızı biz satmış-
sak bu da bir pazarlama yoludur ve dış ticaret poli
tikasının önemli bir uygulamasıdır. Ama Sayın Sü
leyman Demirel ayrıca burada şunu söyledi. Yani, 
hem, «Biz stokları bıraktık, onun için artış var» dedi. 
Ondan sonra da, yine de bu artışı eleştirmek için 
«İsviçre Frangı üzerinden, eğer konuyu ele alırsak 

- 1977'de rakam şu olurdu, 1978'de rakam şu olurdu» 
dedi. Şimdi Sayın Süleyman Demirel'e soruyorum. 
Dolar, İsviçre Frankı münasebeti nedeniyle bizim 
dışsatımımızı küçük göstermek, çünkü dolar ve İs
viçre Frankı oluşması bizim dışımızda bir oluşma, 
İsviçre Franıkı'nın dolara karşı bir değer kazanması 
Türkiye'niin ihracaat stoklarını eritmesiyle, Türkiye' 
nin mallarını satmasıyla hiç ilgisi olmayan konular-
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dır arkadaşlarım. Şunu söylemek isterim ki, bu be
yanatı gerçekten bir parti liderinin, Cumhuriyet 
Halik Partisi döneminde ihracat arttı diye omu kü
çültmek için yapmaması, böyle dolaylı yola gitme
mesi gerekirdi, şahsi görüşümdür. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca, hem Milli Selâmet 
Partisi, hem MHP ve Sayın Başol da 1978'de sade
ce tarım ürünlerimizin ihracatında artış olduğunu, 
sanayi ürünlerinde ihracatta artış olmadığını söyle
diler. Üzülerek söyleyeyim ki bu ifadeler gerçek 
dışıdır. Çünkü 1978 yılında ilk defa Tünkiye'dû sa
nayi ürünleri ihracatı da 585 milyon dolardan, 615 
milyon dolara çıkmıştır. 

Bir gerçeği daha burada, bu kürsüde ifade et
mek. isterim. Türkiye'de sanayi ürünleri ihracatı 
1974 yılında 601 milyon dolan bulmuştu, 1974 yı
lında - Sayın Başol, dikkatinize sunuyorum - 1975, 
1976, 1977'de o kadar desteklemeyle, o kadar DÇM 
ile*, akseptans kredisiyle, mal mukabili ithalatla, bu 
kadar hammadde, her şeyi sağladık denen dönem
lerde 600 milyon doların üzerine çıkamadı. Sanayi 
ürünleri ihracatı 1974'den sonra ilk defa 1978'de 
615 milyon dolar oldu bütün zoruklara rağmen de
ğerli arkadaşlarım. O bakımdan, artış aynı yüksek 
niisbette olmasa bile tarımsal ürünlerilmizdeM artışın 
yanında sanayi ürünleri satışında da % 6'dan fazla 
bir artış olmuştur, ilk defa 600 milyon doların yu
karısına 1974'den sonra 1978 yılında çıkılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, iç piyasa ve Ticaret Ba
kanlığının iç ticaretin düzenlenmesiyle ilgili konula
ra da kısaca değinmek isterim. 

Milli Selamet Partisi Grup sözcüsü burada konu
şurken hakikaten bazı gerçekleri de dile getirdi. Ti
caret Bakanlığının, sanılır ki, piyasaya müdahalede, 
sanılır ki, iç ticaretin düzenlenmesinde her türlü yet
kisi vardır. O balkımdan da her konuda hemen 'Tica
ret Bakanlığı ortaya çıkar; ama bakanlık yapmış olan, 
hangi siyasi partiden olursa olsun, arkadaşlarımız da 
bilirler ki, Ticaret Bakanlığının piyasaya doğrudan iç 
ticareti düzenleme konusunda da fazla bir yasal yet
kisi yoktur ve yasal yetkisi olmadığı için de fazla 
müdahale edemez. 

Ayrıca, biraz önce arz ettiğim gibi, Türkiye'de 
üretimi artırmazsak, ekonomik olarak fiyat hareket
lerini önleyemeyiz. Türkiye'de ekonomik kaide olarak 
üretimi artırırken, bir yandan da Türkiye'nin bugün
kü döviz kıtlığı içinde dışsatıma yönelik üretimi ar
tırmasının öncelik alması gerekir. O bakımdan iç ti-
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caret konusunda gerçekten 1978'de fiyat hareketleri 
artışındaki hepimizin üzerinde sık sık eleştirdiğimiz, 
eleştirildiğimiz konuda bir hükümetin yetkilisi ola
rak şunu belirtmek isterim ki; kalkınmakta olan ül
kelerin, hele son yıllardaki ham petrol fiyatlarıntfa 
dizgini azıya almış fiyat hareketleri içinde petrol üret
meyip, petrol tüketen ülkelerin başında gelen Tür
kiye'nin çok dikkatli olması gereğine işaret etmek 
isterim. Çünkü fiyat hareketleri bizim elimizde ol
mayan sebeplerle de, dışardan ithal ettiğimiz pet
rolün fiyatında ve petrol fiyatları arttıkça sanayileş
miş ülkelerin ikendi, bizim de ithal eitıttiğimiz bazı 
malların fiyatlarını da artırarak bizim elimizde ol
mayan sebeplerle geliştiğini belirtmek isterim. 

Ayrıca bu konuda şu hususa ve şu gerçeğe tek
rar dönmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, Wells 
Fargolar gelir, başka kredi müesseseleri gelir, IMF' 
ler gelir gider; ama bir gerçeği hepimiz artık kabul 
edelim: Türkiye kendi kaynaklarına dayalı bir eko
nomi politikası yürütmek zorundadır. 1978 zorluğu 
şu gerçeği ortaya 'koydu. Eğer kendi kaynaklarımıza 
dayalı bir ekonomi politikası yürütürsek, bizi se
ven - sevmeyen dostlarımız bile müdahaleden elle
rini çekeceklerdir arkadaşlarım. O bakımdan bugün 
dünyada artık siyasal bloklaşmanın ekonomik ve ti
caret hareketleri içinde ne kadar bir detanta gitti
ğini de görüyoruz. Ben, daha önce de Mecliste açık
ladım; Moskova'dan ben ayrılırken Amerika Birle
şik Devletlerimin 130 kişilik bir heyeti iki bakanıyla 
beraber oradaydı, Moskova'ya gelmişti. Kıta Çin' 
iyle Amerika Birleşik Devletlerinin ekonomik ilişki
leri ortada. Dünyada artık siyasal bloklaşma, eko
nomik hareketler karşısında daha değişik bir şey 
gösteriyor. Biz 1978'de dış ticaret politika ve uy
gulamalarda şunu. yapmak istedik: Bugüne kadar 
ihmal eittiğimiz Ortadoğu ve Afrika ülkeleriyle kar
şılıklı çıkarlarımıza uygun ticari ilişkilerimizi geliş-
tirirsek Türkiye'ye Wiells Fargolar da gelmez, IMF' 
ler de gelmez arkadaşlarım. O bakımdan eğer yıl
larca Ortadoğu ülkeleriyle Tunus'uyla, Irak'ıyla, 
Libya'sıyla ve Cezayir'iyle ticari ilişkilerimiz bu dü
zenli ve kendi kaynaklarımıza dayalı şekilde geliş-
tirilmediyse, bundan sonra buna daha ağırlık, daha 
büyük hız verilmesi gereğine inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, geçen yıl uyguladığımız bu 
dış politikalar sonucu Ve dış ekonomik politikaları 
sonucu, kim ne derse desin şu gerçek görüldü ki, 
Türkiye bir yıl önce 4 milyar 43 milyon dolar olan 
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dış ticaret açığını, 2 milyar 310 milyon dolara in
dirdi. 

Devamlı ithalatla hem de devamlı dışardan borç
lanarak ithalatla kalkınmayı bir yıl yaparsınız, iki 
yıl yaparsınız, hele seçim ekonomisi döneminde 
malları getirirsiniz, ama ondan sonra gelirler an
laşmalara IMF'in iyi ortağı ol şartını koyarlar. On
dan sonra gelirler eğer bu borcunu ödemezsen şunu 
da rehin istiyorum, bunu da rehin istiyorum derler. 

O bakımdan Türkiye gibi kendi kaynaklarını 
harekete geçirdiği takdirde, daha iyi potansiyeli olan 
ve jeopolitik durumu itibarıyla önemli bir mevkide 
bulunan ülkeler belli bir blokla değil, her türlü ül
ke ile ticari münasebetini artırarak ihracatını artır
malıdır ve ihracatını artırdıkça dış ticaret açığını 
küçülterek ondan sonra da o dostlarımıza veya kom
şularımıza da benim dış ticaret açığım buradan bu
raya kadar indi, benim kredi alabilirlUik olanağım 
arttı demelidir. Çünkü Sayın Başol ve ekonomistler 
de iyi bilirler ki, bir ülke dışardan dış yardım iste
diği zaman her şeyden önce kredi alabilirliiiğinin 
birinci şartı dış ticaret açığıdır. Eğer dış ticaret açı
ğı çok büyükse o memleketten teminat olarak çok 
şey isteyebilirler; ama dış ticaret açığı küçükse o 
memleketin kredi alaibilirliliği milletlerarası piyasa
da, milletlerarası finansman kuruluşlarında daha ko
laylaşır. 

O bakımdan Türkiye'nin 1977 yılında dışsalımın 
dış alımı karşılama oranı c/f, 30,2 iken, 1978 yılın
da bu oran % 49,8'e çıkmıştır. Böylece de Türki
ye'nin yurt dışındaki kredi itibarının daha düzel
diği bir döneme girilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, 1978 yılında dış ticaret 
politikası uygulamalarını gözden geçirdiğimizde şu
nu görüyoruz ki, mesela komşumuz Irak yıllar boyu 
bir iki büyük ülke dışında çok zor sattığımız tütünü 
Romanya veya Bulgaristan'dan aldığı halde, 1978' 
de ilk yaptığımız bir anlaşma ile hem de 5 yıllık bir 
anlaşma ile Irak, tütününü Türkiye'den almaya baş
lamıştır. 

Dostumuz ve komşumuz Libya canlı hayvanını, 
bizim Osmanlı dönemimizde bir vilayetimiz olan Ro
manya'dan hem etini, hem canlı hayvanını yıllar bo
yunca aldığı halde, ilk defa Türkiye Libya'nın et 
ve canlı hayvan ihracatını karşılamaya başlamıştır. 
Yine Libya zeytinyağı ihtiyacını ilk defa Türkiye' 
den karşılamaya başlamıştır. Yine Libya domates 
salçası gibi önemli bir gıda ihtiyacını Türkiye'den 
karşılamaya başlamıştır. 
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Dostumuz Irak İsparta'nın elmalarını almaya 
başlamıştır. 

O balkımdan Türkiye'nin Ortadoğu ve Afrika 
ülkeleriyle giriştiği bu ikili ticaret dengesi artırıldığı 
takdirde sanıyorum ki önümüzdeki yıllarda çok daha 

.»tutarlı <h»ir dış ticaret politikası yürütebileceğiz. 
Sayın arkadaşlarım, Türkiye'de fiyat hareketleri

nin oluşmasında ve menfi oluşmasında, yani hızlı 
fiyat artışlarının önemli bir etkeni de gerçekten 
kredi düzenindeki bozukluklar. Kredi düzeninin bo
zukluğumda üç temel unsur göze çarpıyor. 

Birincisi; şahıslar arasındaki dağıtımdaki adalet
sizlik. 

İkincisi; yöreler arası dağıtımdaki adaletsizlik. 
Üçüncüsü de; sektörler itibariyle adaletsizlik. 
Sanayi sektörü mal üreten sektör olduğu halde 

Türkiye'deki kredi miktarlarına bakarsanız ticari 
sektör daha fazla aslan payını alır; ama sanayi sek
törü yahut küçük esnaf ve sanakâr gerçek, payını 
almaz. Hele hele köylü •kardeşlerimiz, çiftçi kardeş
lerimiz bugüne kadar tarımsal alanda üretici, tarı
ma yönelik alanda gerçek paylarını alamamışlardır. 

O bakımdan Hükümetimiz bu yıl içinde iki 
önemli uygulama yapmıştır: 

Birincisi; kamu fonları daha önce özel banka
larda toplanıyordu. Kamu fonlarının özel banka
larda değil, kamu bankalarına yatırılması için b'j 
kararname çıikardık ve ikincisi geçenlerde burada 
bütün partilerin de katkısıyla Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası yasa tasarısını Senatoya kadar getir
miş olduk ve bugün Senatonun ilgili komisyonun
dan da geçirildi. 

Değerli arkadaşlarım, tarımsal üretimde Türki
ye Cumhuriyeti Ziraalt Bankası niye görevini bu' 
kadar olanaklara rağmen fazlasıyla yerine getireme
di diye bir, iki cümleyle bu konuya değinmek iste
rim. Eğer kredileri küçük üretici de olsa, ki o za
ten Ziraat Bankasının istediği inançlara göre fazla 
bir şey alamazdı, fazla bir pay; çünkü Ziraat Ban
kasına ve diğer bankalara Türkiye'de kredi almaya 
gittiğinizde en önce «tapun var mı?» diye sorulur, 
«Zengin kefilin var mı?» diye sorulur ve dolayısıy
la ancak bu olanaklara sahip olanlar alabilirdi kre
diyi. 

Bizim Ziraat Bankası Yasa tasarısında getirdiği
miz ve hepimizin katkılarıyla, sağolun, Senatoya 
geçen tasanda iki önemli unsur var. Birincisi ta
rımsal üretimi artırmak için getirilecek projelerin 
karşılığında kredi verilebileceğini uygun buluyoruz. 

İkincisi de; bu projeler dışında başka inancalara 
artık gerekirse yer verilmiyor. Bu sanıyorum Türki
ye'de bahsettiğim kredi 'düzeninde bugüne kadar 
gerçek payını alamamış Türk çiftçisi için, Türk üre
ticisi için önemli bir aşamadır ve bu konuda Mec
liste bulunan bütün siyasi partilerin katkıları için 
hepsine teşekkürü bir borç bilirim. 

Değerli arkadaşlarım, kooperatiflerle ilgili bazı 
şeyler söylemde istiyorum. Göreve başladığımızda 
tarım satış kooperatifleri birliklerinden bazı genel 
müdürleri, yönetim kurulları üyelerini görevden al
dığımız için gerçekten eleştirildik. Ancak şunu söy
lemek istiyorum. 1977 yılında tarım satış koopera
tifleri birliklerinin toplam dışsatımı 370 milyon do
lardı. 1978 yılında bu miktar 175 milyon dolar ar
tarak yani c/c 47 artarak 545 milyon dolara vardı. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, iki dakikanız kaldı 
efendini. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

O zaman şunu arkadaşlarıma hatırlatmak iste
rim: Bu gelen yöneticiler herhalde başarılı oldular 
da bu sonuca ulaştık ve dışsatımımızda en büyük pay 
tarım satış kooperatifleri birliklerinindir. O bakım
dan huzurunuzda teşekkürü bir borç bilirim. 

Kaldı ki, görevden aldığımız arkadaşlarımızın 
hepsi Danıştaya gittiler. Bunlardan sadece bir tane
si, Sayın Sümer Oral bilir, İzmir Üzüm Birliğinde 
bir arkadaş yürütmeyi durdurma kararı aldı ve o gün 
uyguladık. O bakımdan eğer yaptığımız uygulamada 
bir yasal yanlışlık varsa, haklarını kullandılar ve 
ona göre de gereğini biz yerine getirdik. 

Şimdi «Seçimle işbaşına gelmiş», «Gelmemiş...» 
Adalet Partisi Grubundan arkadaşlarım belki bilme
yebilir. Şunu söyleyeyim: Adalet Partisi döneminde 
de böyle getirilip seçimleri 5 yıl yapılmamış yönetim 
kurulları vardır ve Ticaret Bakanlığı bugün seçimle 
gelmiş yönetimlerin seçime derhal gitmeleri için ge
rekli talimatı vermiştir. Bunlardan Trakya Birliğin 
bu Pazar günü, Sayın Başol biliyor, genel kurul se
çimi vardır. 

Tiftik Birlik seçimini yapmıştır. Tariş'e ve Mar
mara Zeytin Birlik'e gerekli talimatlar verilmiştir. 
Hepsi seçimi yapacaklardır. Seçim sonucunda seçil
miş üyeler, hangi partiden olursa olsun, gelecekler 
yerlerini alacaklardır. 

BEHİÇ TOZKOPARAN (Aydın) — Bir daha se
çilmemek kaydıyla? 
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TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Değerli arkadaşıma cevap vereyim, ya
sada bir hüküm var. 

BAŞKAN — Sayın üyeler rica ediyorum... Rica 
ediyorum. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Yasada bir hüküm var, eğer onlar öyle 
suç işlemişse, yasaya göre, «Bir daha seçilmemek 
kaydıyla» demek benim hakkım ve vazifem. Eğer bu
nu demezsem, yasaya göre ben hakkımı kullanmamış 
olurum. Yani var, raporlar var, hepsi gittiler. Hepsi 
Danıştaya gittiler sayın arkadaşım. Söylediğim gibi 
eğer bu konuda bu kadar bir sert uygulama olsaydı 
Danıştay verirdi kararını. 

Değerli arkadaşlarım, bugün burada konuşarak 
katkıda bulunan, siyasi partilerin bütün sözcülerine 
teşekkürü bir borç bilirim ve ,1978'de dış ticaret po
litikası uygulamasında attığımız adıma, 1979 yılında 
hızla devam edeceğimizi belirtmek isterim. 

Şu anda kamu kesiminden, özel kesimden bir he
yet Nijerya, Kenya gibi, bugüne kadar hiç ilişki kur
madığımız Afrika ülkeleriyle ilişki kurmak üzere 
oradadır. Nijerya'nın, 80 milyon nüfusunun 60 mil
yonu Müslümandır. Nijerya'dan önümüzdeki ayın 
12^inde bir ticaret heyeti Türkiye'ye gelecektir. Ola
naklarımızı iyi kullanabilirsek, Türkiye'nin dışa güç
lü ve Türkiye'nin ekonomik yönden bağımlı olmayan 
bir politikasını gerçekleştireceğimize inanıyorum. 

1979 dış ticaret politika oluşturmalarında da, dı
şa bağımlılığı azaltıcı, kendi kaynaklarımıza dayalı 
bir politikaya devam edeceğimizi açıklarım. 

Hepinize saygılar sunarım arkadaşlarım. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür. ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bakan sorular var, yerinize oturduktan 

sonra da cevaplayabilirsiniz, yerinize buyurunuz. 
Soru sormak isteyen sayın üyeleri tespit ediyo

rum: Sayın İrfan Binay, Sayın Mehmet Irmak, Sa
yın Mehmet Doğan, Sayın Mehmet Tahir Şaşmaz, 
Sayın Mehmet Emin Dalkıran, Sayın Ali Ak, Sayın 
Galip Kaya, Sayın Ahmet Mahir Ablum, Sayın Mus
tafa Kemal Aykurt, Sayın Behiç Tozkoparan, Sayın 
Etem Boz, Sayın Mehmet Çatalbaş. 

Soru kayıt işlemi bitmiştir. 
Sayın İrfan Binay'ın yazılı sorusunu okuyorum: 

«Sayın Başkan, 
Aşağıdaki 4 sorumun Sayın Bakan tarafından ya

zılı olarak cevapandırılmasına delaletinizi rica ede
rim. Saygılarımla. 

1. 1977 sonu itibariyle Trakya Yağlı Tohumlar 
Kooperatiflerinde görevli personel sayısı nedir? Şu 
anda bu sayı nedir? Personel sayısındaki artışla oran
tılı olarak, iş hacminde de artış sağlanmış mıdır? Yüz
de olarak ifade edilmesini ayrıca rica ederim. 

2. Trakya Yağlı Tohumlar görevlilerine, 1977e 
yılında ödenen personel giderleri nedir? 1978 yılında 
ödenen personel giderleri ne kadardır? 

3. Trakya Yağlı Tohumlar Kooperatifi ortakla
rına, 1977 yılında yapılan ayni ve nakdi yardım ne 
kadardır? 1978 yılında yapılan ayni ve nakdi yardım 
ne kadardır? 

4. 1976 - 1977 - 1978 yıllarında Bakanlığınızca 
tarım ürünlerine uygulanan taban fiyatları nedir? Ay
nı yıllarda, yıllık ortalaması alınarak külçe altının 
gram fiyatı nedir? Aynı yıllarda, yani 1976 - 1977 -
1978 yıllarında markalarına ve modellerine göre trak
tör fiyatlarının ortalama fiyatları nedir? Saygılarımla. 

Çanakkale Milletvekili 
İrfan Binay» 

Sayın Mehmet Irmak'ın yazılı sorusunu okuyo
rum: 

«Sayın Başkanlığa 
Sayın Ticaret Bakanından, aşağıdaki sorularımın 

cevaplandırılmasına delaletinizi arz ve talep ederim. 
Çorum Milletvekili 

Mehmet Irmak 

1. Romanya, Bulgaristan, Sovyet Cumhuriyetleri, 
Irak ile ürün satmaya dayalı kliring, takas anlaşma
ları yaptınız. Bunların tutarı nedir? 

2. Bütün bu ülkeler ve anlaşmalar dolayısıyla 
Türkiye'nin mahsullerini kaç yıl süre ile bağladınız? 

3. Her bir ülke ve her bir anlaşma itibariyle, 
rakamlarla bilgi verebilir misiniz? 

4. Yurt dışındaki işçilerin kurdukları şirketlerin 
genel kurullarına müdahale ederek, bu şirketleri 
CHP'lileştirmek istediğiniz yolunda basında çıkan 
haberleri tekzip etmediğinize göre, bunlar gerçekleş
miş mi telakki edilecektir? İşçiden, haktan yana ol
makla bu tutum nasıl telif edilebilir?» 

Sayın Bakan, bunları cevaplayacak mısınız? 
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜ

LER (Devamla) — Yazılı cevaplayacağım. 
BAŞKAN — Sayın Mehmet Doğan, «Delaletinizi 

rica ederim, saygılarımla.» diyor. 
1. Bakanlığınız kontrolünde olan Türkiye Cum

huriyeti Ziraat Bankası Rahşan Ecevit'in çıkardığı 
Umut Gazetesine başlangıçta 5 bin lira, sonra ayda 
30 bin lira reklam bağlanması yapmış mıdır? 
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2. Özgür İnsan Dergisine 100 abone karşılığı 
15 bin lira dışında ne kadar reklam parası ödenmiş
tir. 

3. CHP fikriyatını işleyen Güven Gazetesine her 
ay ödenen 5 bin lira dışında ne kadar reklam bedeli 
ödenmektedir? ^ 

4. CHP Ankara İl ve Merkez İlçe Gecesine öde
nen 26 bin lira bankaya hangi ekonomik faydalar 
sağlamıştır. 

5. Televizyon filmi için Erol Günaydın Firma
sına önce 150 bin lira, bilahara 175 bin lira öden
miş midir? Bu film bugüne kadar yapılmadığına gö
re, bu 325 bin lira için bir tahkikat açılmış mıdır? 

6. Bakan olduktan sonra ailenizle dolaştığınız 
mavi mersedes arabanın mülkiyeti kime aittir? Saygı
larımla. 

Kayseri 
"**" Mehmet Doğan» 

Sayın Mehmet Tahir Şaşmaz, «Aşağıdaki sorula
rımın aracılığınızla cevaplandırılmasına rica ederim, 
saygılarımla.» diyor. 

1, Kooperatif birliklerine tayin ettiğimiz şahıs
lardan Bakanlıkta çalıştırdığınız kaç eleman vardır? 

2, Bunlara ne ücret ödeniyor. 
3, Devalüasyonla birlikte ihracatta vergi iade

lerini kaldırdınız; dört ay geçtikten sonra ı% 200 faz
lasıyla iade ettiniz; bu çelişkili tavrın gerekçesi ne
dir? 

Saygılarımla. 
Sayın Mehmet Emin Dalkıran, buyurun efen

dim. __ 
Sayın üyeler, soru soracak arkadaşlarımızın lüt

fen kürsüye yaklaşmalarını, Sayın Bakanın, benim 
ve zaptın duymasını temin edecek şekilde konuşma
larını rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Dalkıran. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Sa
yın Başkan, Sayın Bakandan üç soru soracağım: 

1. Trakya ve diğer bölgelerde ayçiçeği gibi yağ
lı tohumlar üreten köylülere üzüm ve incirden oldu
ğu gibi farklı fiyat verecek misiniz? 

2. Kasım 1978 gün ve 16450 sayılı Resmi Ga
zetede neşredilen Fiyat Kontrol Komitesi veya sap
tama Komitesinin sabunla ilgili bir neşriyatı var. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, çok özür dilerim, ba
zı sayın üyeler Sayın Bakana soru tevcih etmişlerdir; 
ben dahi anlayamıyorum, onun için rica ediyorum, 
istirham ediyorum, lütfen. 

Evet sayın Dalkıran. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Sa
bunun anamaddeleri içinde yağ, kostik ve esans var
dır. Yalnız lüks sabunda bazı değişiklikler vardır, 
birisinde % 10 oranında esans kullanılır, ötekinde 
c/c 1 oranındadır, ikisinin arasmda büyük farlk var-
dir. Birinci nevi çamaşır sabunlarında bir fabrika
nın fiyatı 32 lira, diğerindeki ise 20ı" liradır. Bu ka
dar büyük farklar nereden doğuyor; Bakanlık bun
ların üzerinde tahkikat yapmış mıdır? 

3. Türkiye'de deri sanayiinin en mühim madde
lerinden birisi olan bikromat küçük bir firma tara
fından imal ediliyordu, iki kilo başına % 6 oranın
da kullanılır. Bunun Türkiye'de imali mümkündür; 
imal edilmediğinden dolayı dışarıdan ithal edilmek
tedir ve bunun için 605 milyon TL. ödemekteyiz, 
ki bu ürün kireç ve tuzdan imal edilmektedir. Bu 
bikromatı Türkiye'de üretmek için birkaç müracaa
tın olduğunu biliyoruz. Bu müracaatlar, halka açık 
anonim şirketler olmadıklarından dolayı izin verile
meyeceğine dair atlatmalar olduğu söylenmektedir. 
Bu bir sermaye şirketidir, Türk Milletinin menfaati 
vardır, bunun üretiminde toprak hammadde olarak 
kullanılacaktır. Bir inancın bu kadar katı hale geti
rilmemesini temenni ediyorum ; bunun üzerinde ça
lışmalarınız var mı? 

Saygılarımla.: 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dalkıran. 
Sayın Bakan?...-

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Yazılı olarak cevaplandıracağım efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Ali Ak... 
ALİ AK (içel) — Sayın Başkanım, aşağıdaki 

suallerimin delaletlerinizle Sayın Bakan tarafından 
cevaplandırılmasını saygı ile arz ederim. 

Çukurova Elektrik Ticaret Anonim Şirketinin Ge
nel Kurulunun yasalara aykırı olarak olağanüstü 
toplantıya çağırdığınız mahkeme kararı ile durdurul
mak suretiyle sabit olmuştur. Buna göre, Bakanlığı
nızı bu kanunsuz işleme sevk eden sebepler nelerdir? 
Bu kanunsuz işlemi düşünen ve uygulamaya sokan 
şahıslar hakkında ne gibi işlem yapılmıştır? 

BAŞKAN — 2 nci soru değil mi Sayın Ak? 
ALÎ AK (İçel) — 1 ndi sorunun devamı efendilim. 
2. Bakanlığınız ve Bakanlığımıza bağlı koopera

tif birlikleri ile, bankalar tarafından 1978 yılında 
Umut gazetesine her aıy ne kadar ve toplam olarak 
ne kadar ilan ve reklam ücreti ödenmiştir? 
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3. Tarım Satış Kooperatif Birliklerinin şubele
rinden birisi bulunan, Silifke Tarım Satış Koope
ratifinde Muhasebe Memuru Hasan Sezen'i, mez
kûr Kooperatifin Genel Müdürü, Kızıltepe'ye nak
lediyor. Bununla beraber mezkûr memura bu Ge
nel Müdür, «oraya gitmemesini», zira «hayatını ga
ranti edemeyeceğini» de ayrıca şifahen söylemiş olu
yor. Hayatı garanti edilemeyen bir memurun ora-
yan gönderilmesindeki sebep ne olabilir? Ayrıca 
Çukobirliğe bağlı kooperatiflerden kaç kişii Kızılte
pe'ye gönderilmek suretiyle, orada hayati tehlike 
bulunduğundan dolayı istifaya, mecbur kalmışlardır? 
Bunları öğrenmek istiyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ak. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Yazılı olarak cevaplandıracağını Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan yazılı olarak cevaplan
dıracaklar. 

Sayın üyeler, bazı sorular mükerrer oluyor. O 
itibarla soru soracak 'arkadaşların, bir evvel soru 
soran arkadaşların sorularını da dinlemelerini, ona 
göre soru sormalarını rica ediyorum. 

Sayın Galip Kaya, buyurun efendim. 

GALİP KAYA (Antalya) — Sayın Başkan, be
nim soracağım sorular Sayın Balkanın hemen cevap 
vereceği konular olduğu için bunların sözlü olarak 
cevaplandırılmasını istirham ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Kaya, onun tak
diri Sayın Bakana kalmıştır. O itibarla şimdiden pe
şinen bir şey söyleyemeyiz. 

GALÎP KAYA (Antalya) — Ben arz ediyorum 
efendim, 

BAŞKAN — Buyurun efendim, tabii rica edi
yorum. 

GALİP KAYA (Antalya) — 22 Şubat 1978 ta
rihinde Antbirlik Yönetim Kurulu feshedilmiştir. 
Tüzük hükümlerine göre «Antbirliğe delege olan şa
hıslar arasından yeni yönetim kurulu seçilir» amir 
hükmü varken, delege dahi olmayanı kişilerden ve 
sadece CHP'li olanlardan bunlann yedine tayin ya
pıldığı doğru mudur? Ve fesih sebebi nedir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan ne buyurursunuz? 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Sayın Kaya'nın 1 nci sualine şöyle ce
vap vereyim: Yönetim Kuruluna seçilmek için delege 
değil, ortak olmak şamtı vardır Yasada ve bu getiri
lenlerin hepsi ortaktır efendim. 
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BAŞKAN — Evet efendim. 
GALİP KAYA (Antalya) — Bunların hepsi 

CHP'li midlir? 
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 

(Devamla) — Efendim, seçerken öyle bir şeye dikkat 
etmedim. 

BAŞKAN — Evet Sayın Kaya, 2 nci sorunuz 
efendim?... 

GALİP KAYA (Antalya) — Aradan 1 sene geç
mesine rağmen, yeni Yönetim Kurulunun seçimini 
yaptırmamışlardır. Bu, Anayasaya aykırı değil midlir 
veya hangi kanuni yetkiye dayanarak seçim hakkı 
verilmemiştir? Seçim hakkı ne zaiman verilecektir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜ
LER (Devamla) — Sayın Başkan, konuşmamda da 
özetledim, seçim için belli süreler yasada yoktur. 
Geçmiş dönemde de olmuştur, alma seçime geçilme
si içlin Bakanlığımca gerekli talimatlar verilim işitir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Saiyın Kaya 3 ncü sorunuzu sorunuz. 
GALİP KAYA (Antalya) — Antbirlik Genel 

Müdürlüğüne tayin ett/ikleri şahıs, Antalya CHP İl 
İkinci Başkanı ve CHP Belediye Reis Vekili midir? 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Efendim, CHP ikinci başkanı oldu
ğunu bilmiyorum, ama Malik Ünal isminde bir arka
daştır. 

GALİP KAYA (Antalya) — «Adını biliyorum» 
diyor, «partili olup olmadığını bilmiyorum», diyor 
efendim. 

BAŞKAN — Evet Sayın Kaya, teşekkür ederim. 
Sayın Mahir Ablum, buyurunuz. 

AHMET MAHİR ABLUM (Kütahya) — Sayın 
Başkan, Sa^ın Bakamdan delaletinizle şu sorularımın 
cevaplandırılmasını istirham ediyorum: 

Sayın Bakanın beyanlarından, yabancı sermayenin 
karşısında olmadıkları anlaşılmaktladir. Ancak, yaban
cı sermayenin, kur garantisi, istimlak edilmeme garan
tisi, mükerner vergilendirmenin önlenmesi garaîratlisi 
gibi hususlarda durduğu da aşikardır. Yabancı ser
mayenin karşısında olmadıklarına göre, kendi ikti
darları zamanında bu konulardia ne gibi tedbirler al
mışlardır? 

İkinci sorum : Yabancı sermayenin, enflasyonun 
ve ekonomik istikrarsızlığın bulunduğu ülkelere gel
mekten ürktüğü hususundaki görüşe iştirak etmek
te midirler? Eğer ediyorlarsa, bu ürkekliğin giderilme
si için ne gibi tedbirler almayı tasarlamaktadırlar? 
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Üçüncü sorum : Dış ticaretimizin darboğazdan 
kurtarılması içlin Bakanlıkça çeşitli tedbirler üzerin
de durulduğu anlaşılmaktadır. Bu' tedbirler içerisin
de kredi esasına dayanan ikili anlaşmalara daha fazla 
baş vurulması hususu da Var mıdır? 1977 ve 1978 
yılları karşılaştırıldığı takdirde, 1977'deki ikili anlaş
ma adediyle 1978'deki ikili anlaşmaların adedini söy
lemek mümkün müdür? 

Diğer bir sorum: İhracatın artırılması tedbirleri 
meyanında kredili ihracat ile ihracat kredisi tedbirle
ri bulunmakta mıdır? 1978 yılında kredili ihracat ya
pılmış mıdır? Yapılmışsa hangi ülkelere ve ne mik
tarda olmuştur? Bunları özel sektör mü yoksa kamu 
sektörü mü gerçekleştirmiştir? 

Son sualim : Dış ticaretin geliştirilmesi ve eko
nomik istikrar açısından serbest liman ve açık pazar 
gibi tedbirler düşünülmekte midir? Düşünülmekte 
ise nerelerde ve ne zaman realize edilmesi program
lanmıştır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın A blum. 
Sayın Bakan?.. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Müsaade edilirse yazılı olarak vereyim. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevaplamdıracaklar. 
Sayın Mustafa Kemal Aykurt, buyurunuz. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — 
Sayın Başkan, Sayın Bakandan bir sualimizin ce-
vaplandırılmas mı istiyoruz. 

Dış ülkelerde Ticaret Bakanlığına bağlı çalışan 
memurlar var. Bunlar, en az gittiikleri ülkelerde 
4 sene görev yaparlar. Biz öğreniyoruz ki, dış ülke
lerde görev yapan Ticaret Bakanlığına bağlı memur
lardan bir kısmı 1 sene sonra geri çekilmiş; hepsi 
değil bir kısmı geri çekilmiş, bir kısmı yerinde kal
mıştır. Acaba, yerindle kalanların sevabı nedir, 
Türkiye'ye çekilenlerin günahı nedir? Bu ayrıcalık 
nereden doğmaktadır? Bu sualimin cevaplandırıl
masını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan, bir sual. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Efendim, dışarıda görey alan memur
lardan bir kısmı meslek memurudur, bir kısmı da 
idari memur dediğimiz kategoriye girer. Ancak, Ba
kanlığa başladığım zaman, niteliklere sahip olmadı
ğı halde dışarı gönderilmiş kimseler vardı. Bunları 
derhal görevden, dışarıdaki görevden çektik. Diğer 
şekilde de, Ticaret Bakanlığında belli bekleme süre

lerine uygun olmadan yapılan atamalar vardı; ama 
onlardan da hiçbiri 1 yılda geri çekilmiş değildir; 
2,5 - 3 yıl dışında kalmış olanlar vardır. Yapılan ata
malar usulüne uygun olmadığı için geri çekilmeler 
vardır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Behiç Tozkoparan, buyurunuz. 
BEHtÇ TOZKOPARAN (Aydın) — Sayın Baş

kanım, aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Sayın 
Ticaret Bakanı tarafından cevaplandırılmasını rica 
ediyorum. 

1. Tariş 1978 yılı pamuğun standart 1 kalitesini 
en son verilen 1 lira farkla, 15 lira 50 kuruş yap- . 
mış durumdadır. 

BAŞKAN —r Sayın Tozkoparan, rakamlar var 
galiba, Şöyle biraz öne teşrif buyurun lütfen. Biraz 
yüksek efendim. Ben nispetleri duyamadım. 

BEHtÇ TOZKOPARAN (Aydın) — Halbu
ki halen Ege'de karışık pamuğu, yani standart ol
mayıp, her türlü kalitede olan pamuğu tüccar 18,50 
ve 19 liradan almaktadır. Aradaki bu 3 liralık farkı 
Bakanlığınız çiftçiler lehinde, yeniden bir ayarla
mak düşüncesinde midir? 

İkinci sorum: 1977 mahsulü için verilen, ortak
lara dağıtılırken kilo başına 50 kuruş fiyat farkı di
ye yayılan ve ortaklara verilen çeklerde «kilo far
kı» diye yazılan - şayet Sayın Bakan isterlerse bu 
şekilde kesilen fişleri de ibraz edebilirim - ve benim 
Bakanlığa sorduğum bir soruda yeşilkurta karşı kü
çük çiftçileri korumak üzere verilen kiloda 50 kuruş, 
ortaklar arasında küçük çiftçi, büyük çiftçi ayırı
mı yapmak suretiyle ortaklarımızı ikiye ayırmış du
rumdadır. Şöyle ki, 10 tona kadar pamuk teslim 
eden arkadaşlarımız kilo başınla 50 kuruş, 10 tonun 
üzerinde teslim eden arkadaşlarımız maalesef yine 
10 ton muamelesi yapılmak suretiyle, kooperatife 
fazla pamuk veren ortaklarımız bir bakıma cezalan
dırılmış durumdadır. Bu, Türkiye'mizde gelişmekte 
olan kooperatifçiliğe karşı bir ayırım ve bir koope
ratifçiliğe karşı vatandaşımızın, üreticimizin aley
hinde bir durum olmamakta mıdır? 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Konuşma mı, 
soru mu? 

BEHİÇ TOZKOPARAN (Aydın) — Ben nasıl 
soracağımı biliyorum. 

BAŞKAN — Üçüncü soru mu Sayın Tozkoparan? 
TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Ama usu

lü var. 
BEHİÇ TOZKOPARAN (Aydın) — Başkan var 

burada. 
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BAŞKAN — R'ica ederim Sayın Tozkoparan. 
Efendim gerekçesizdir de. Sorunun muallakta kal
maması için kısa izahat lütfediyorlar. 

Evet Sayın Tozkoparan. 
Ben çök dikkatle dinliyorum Sayın Övet. 
BEHİÇ TOZKOPARAN (Aydın) — Üçüncü so

rum; Tariş'in % 51 hissesi bulunan Aydın Milli Ban
kasına yeni atanan Umum Müdürün maaşı günlerce 
basımda türlü şekilde dedikodular halinde çıkmakta
dır. Sayın Bakanımızdan, burada, Aydın Milli 
Bankası Genel Müdürüne verilen brüt maaşın ne ol
duğunu açıklamasını ve maaşından başka herhangi bir 
hak verilmiş midir, öğrenmek istiyorum. 

Dördüncü Sorum: Aydın Koçariı Tarım Satış Ko
operatifimin yöneticilerini, Bakanlık, kendilerine 
verilen yetki üzerine işten el çektirimıiştir. Buna bir 
dliyeceğimiz yok. Yalnız 3 bin küsur ortağı bulu
nan bir 'kooperatifin içerisin/de yeni yönetim kuru
lu başkanlığının bir kasabanın Cumhuriyet Halk Par
tili bir belediye başkanına verilmesini normal mi 'kar
şılamaktadır? 

Teşekkür ederim, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tozkopa

ran.! 
Sayın Bakan? 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Yazılı olarak cevaplandıracağım. 

BAŞKAN — Yazılı olanak. 
Sayın Mehmet Çatalibaş. 
MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Sayın 

Başkanım, Sayın Bakandan aşağıdaki sorularımın 
aracılığınızla cevaplandırılmasını saygıyla arz ede
rim. 

Türk çiftçisinin ihtiyacı olan ve ithalat yoluyla 
Ticaret Bakanlığına verilen İlkbahar gübresinden 
azotlu, fosfatlı, nitratlı gübre miktarının ne kadar 
olduğu? Bu miktarların ilkbaharda çiftçimize ve
rilmesinin sağlanıp, sağlanamayacağı? 

2. Bugünkü yağ kıtlığının ve yokluğunun; ya
zın Haziran ayında Tariş'in elimde 28 - 30 bin ton 
zeytinyağı stoku, Trakya Yağlı Tohumlar Birliğinin 
elindeki stoklar, Çukio - Birlik ve Ant - Birlik elin
deki stoklara paralel olarak, tüccarın elinde 44 bin 
ton yağ olduğu saptanmış durumdadır. Bu yönden 
de Yukarı Menderes ve İzmir hatlarında bulunan 
bütün rafineriler durmuştur. Bununla ilgil olup ol
madığı hususunun açıklanması? 

3. Halkımızın ihtiyaç maddeleriniin satışı #on 
derece denetimsiz ve fiyatlar her yerde çok farklıdır. 
Yeni yasa tasarısı Yüce Meclislere sunuluncaya ka

dar, Almanya'da uygulanan ve en az 2 bin nevi 
ihtiyaç maddelerinin, maliyetine olanak olmadığı ci
hetle satışına bir sistem getirmek düşünülmekte mi
dir? Bir fiyat istikrarı bu yolda sağlanacağı kanaati 
içinde bulunduğumdan, bu hususun açıklanması? 

4. Dış ülkelerdeki işçilerimizin kendi kuruluşla
rı olan halka açık şirketler ile, yine onların kur
dukları kooperatif yönetimlerinde görev alıp alma
dıklarının açıklanması? 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşökür ederim Sayın Çatalibaş. 
Sayın Bakan?.. 
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 

(Devamla) — Yazılı olarak efendim. 
BAŞKAN — Sayın İbrahim Etem Boz, buyu

run efendiim. 
İBRAHİM ETEM BOZ (Nevşehir) — Sayın 

Başkan, Toprak Mahsullerinin birçokfarına taban 
fiyatı verilmiştir. 

Soğan (kıska denen, arpacık denen) yetiştirici
lerine şimdiye kadar bir taban fiyatı verilmemiştir. 
Şimdi verilmesi düşünülüyor mu? Verim ey eeekse 
bunun sebepleri nelerdir? Sayın Bakandan rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Baklan?.. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Yazılı olarak cevaplandıracağım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler, son söz... 
YILMAZ ERGENEKON (Bursa) — Sayın Baş

kan... 
BAŞKAN — Efendim, zatıâlinizin bir önergesü 

var, şunu bitirelim bilahara onu tezekkür edece
ğim. Zaptı da getirttim efendim. 

Sayın üyeler, Sayın Müfit Bayraktar ve Sayın 
Halil Karaatlı söz sırasını Sayın Halil Başol'a ver
mişlerdir, buyurun Sayın Başol. Süremiz 10 daki
kadır efendim. 

HALİL BAŞOL (Tekirdağ) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri, kısa sürede ikinci defa karşınıza 
geliyorum. Ancak, Sayın Balkanın verdiği izahatlar 
üzerinde bir nebze daha görüşme yapmamız gereği
ne inanıyorum. 

. Sayın Bakan, önce Wells Fargo Bank meselesi
ne temas etti, «Daha evvel de Wells Fargo'dan kredi 
alınmıştır, Sayın Başol bunları niye söylemedi, ni
ye bundan bahsetmedi?» dedi ve bir gazetede bu 
konuda neşredilen hikâyeden de kinaye olarak, rüş
vet meselelerinden de bahsetti. 
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Bu gibi anlaşmaları yapmak, genellikte Ticaret 
Bakanlığının değil Maliye Bakanlığının görevleri me-
yanındadır. Bu anlaşma, Ticaret Bakanlığı ile sa
dece Tarım Kredi Kooperatiflerimin mallarının reh-
nedilmesi ilişklisj ile ilşkilendirilmiştir. Sanıyorum 
geniş izahatı bu konuda o zaman görev yapan Ma
liye Bakanı arkadaşım imkân bulursa verecektir. 
Yalnız ben şu kadarını söyleyeyim: Bizim zamanı
mızda bu muamele yapılmıştır, doğrudur; ama borç 
muamelesi, kredli muamelesi yapılmıştır ve bunun 
kefili de Hazinedir, Türkiye'ıdb üretilecek ürünler 
değildik1, rehin muamelesi yoktur. Aslnııda bir Hazi
ne kefaletiyle yapılmış olsaydı, 2 milyar bulun, 
3 milyar bulun, memnun olurduk; ama Hazine ke
faleti bahis konusu olmayınca, tarım ürünlerinikı 
rehni bahis konusu olunca, ister istemez düyunu 
umumiyenin ülkeyi ne hale getirdiğini okuyan ne-
süller olarak, hafızalarımızda kötü birtakım izlenim
ler uyanıyor'. Ben onun için bu noktaya temas ettim. 
Ondan evvelki o muamelenin yapılması, normal, bir 
devletlin yaptığı muameledir. Aslında gerek devle
tin birtakım müesseselerden aldığı borçların, gerek 
devletin devletten aldığı borçların kefili Hazinedir. 
Alınan borçların karşılığı, kefili Hazinedir. Hazine-
nlin arkasında o ülkenin üretimi yatar; ama üreti
mi bizatihi ipotek edilmez. 

Şimdi bu meseleyi burada bıraktıktan sonra bir 
başka meseleye temas ettmek istiyorum, zaman ol
madığı için temas edemedim. Ticaret Bakanlığı, baş
langıçta, gerçekten arkadaşlarımızın yakındığı kadar 
ciddi bir partizanlık üçerisine girmiştir. Tarım Satış 
Kooperatiflerinin tümüne yakın kısmının, demiyo
rum hepsinin, 1 - 2 tane kaldı, yönetim kurullarını 
işten el çektirmek gerekli değildi. Genel Müdürünü 
tayin edliyorsunuz, bir şey demiyorum. Aslında 
ona da dememıiz lazım. Çünlkü Sayın Ecevit'in bu 
kürsüden beyanı vardır, «genel müdürleri Devlet 
tarafımdan tayin edilen (kooperatifçiliğe ben koope
ratifçilik demem» diyor, bu kürsüden, zabıtlara 
geçmiş. Hadi genel müdürlerini aldınız. Yeni genel 
müdür gönderdiniz. Yönetim kurulunun yetkisi ne? 
Müşahit eleman... Çünkü 2834 sayılı Kanunla, Ta
rım Satış Kooperatiflerinin görevleri sayılırken, Ti
caret Bakanlığının talimatları da onların görevleri 
meyanındadır. Yani Ticaret Bakanlığı istediği tali
matı verir, yaptırır. Bu talimarların içerisinde, kim
senin duymadığı talimat verilecek ise, o zaman yö
netim kurulları da işbaşından uzaklaştırılır. Ama bu
na rağmen, yönetim kurullarının işbaşından uzak
laştırılması gerekebilir. 5 - 1 0 birlikten bir tanesin

de gerekebilir. Açıkça hakkında suiistimal iddiası 
bulunabilir. O zaman da, o yönetiihı kurulunu da 
feshedebilirsiniz. Ama tümüyle feshedip yerlerine 
Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlarını getirmek, 
Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlarını getirmek, 
Cumhuriyet Halk Partislinin ileri derecede yönetim 
(kurulu üyelerini veyahut belediye reislerini getirmek 
fevkalade politiktir. 

BEHİÇ TOZKOPARAN (Aydın) — İşgal. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — İş

gal, işgal. 
HALİL BAŞOL (Devamla) — Şimdi böyle olun

ca, kooperatiflerde birtakım şeyler olacak, ama mu
halefet duymayacak. B/iz bunu bu amaca yorum-
luyoruz. Nitekim, birçok kooperatifte de daha 
önceden alınan elemanlar tamamiyle uzaklaştırılmış, 
300 eleman uzaklaştırılmışsa, 500'ü yerine alınmış. 
Bizim Trakya Birlik, sanıyorum 3 misli elemanla ça
lışıyor şimdi. 280 000 ton mal alıyordu, 230 000'e 
düştü; ama personel adedi 3 misline geldi. Birtakım 
kimseler, hele kendü bölgesinde adaylığını koymak 
durumunda olan kimseler, Trakya Birliği personel 
yerleştirme sahası yaptı, 300 yerine 800 - 900 per
sonel. 

Değerli arkadaşlarım, bu savurganlıktır, bu 
kooperatifçilik değildir; bu kooperatif yağmacılığı
dır. Böyledir, Sayın Bakan kooperatiflerin ihraca- ' 
tının fazlalaştığını ileri sürerek «Ben bu revljzyonu 
yapmasaydım, gene az ihracatta bulunacaklardı» di
yor. Katiyen delil değildir, evet kooperatiflerin ih
racatı bu sene artmıştır, doğrudur ama üretim stoku 
değerlenmiştir, bazı malların geçen seneye nazaran 
fiyatları artmıştır, kooperatiflerin artış sebebi bu
dur, aslında ihracatla yönetim kurullarının ilgisi de 
yoktur, genel müdür ve oradaki memur sayılan, ve-
yahutta oranın personeli sayılan kadro yapar ihra
catı, biz buna takılıyoruz. «Gerçekten bu yanlış 
bir şeydir. Yanlışı arkadaşlarımızın kabul etmesin-
den memnun olurum. 

Aynı zamanda, personel meselesine dikkat et
meliyiz, devlet kadrolarında istediğimiz ölçüde per
sonel zenginliği yoktur, şıirnld'i Sayın Bakan iki sene 
olmamış, bir sene olmuş Avrupa'ya giden arka
daşlarımızın yansını ayırdı, Türkiye'ye çağırdı. 
Hiçbir şey yok haklarında, genel sekreterlik yapmış 
olanlar var, yüksek seviyede görev yapmış olanlar 
var, benimle beraber çalıştılar, tanıyorum, iyi ta
nımadıklarım da var, ama aynı zamanda giden, ge
riye kalan 10 kişiyi bırakmış dışarıda, niçin? Savur
ganlığı önlemek için mi? 
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Eğer böyle olsa, eğer döviz tasarrufu için olsa 
haydi geoe diyelim 10 kişiye isaibet etmiş bu, ama 
çağırılan 1 0 - 1 5 kişinin yerine gene 1 0 - 1 5 kişi gön
deriliyor dışarıya. Niçin çağrılıyor? Suçlanıyor, 
Ticaret Bakanlığının elemanları değerli insanlardır, 
üst seviyedeki elemanları alabilirsiniz, güvendiğiniz 
'insanlarla çalışabilirsiniz, ama Ticâret Bakanlığının 
uzun senelerden berü yerleşmiş bir geleneği vardır, 
giden elemanların blir kısmı 3 sene bir kısnıı 4 sene 
Avrupa'da kalırlar, ondan sonra dönerler. Bu 
hem kendilerinin Avrupa'da hizmet vermesiyle ilgili
dir, hem de kendilerimin maddi durumuyla ilgilidir. Bu
nu açık konuşalım burada, Bu da fevkalade yanlış bir 
politika, fevkalade partizan bir politika, hissi bir 
politika. Amia hislerimize uyarak, zaten pek az 
elimizde kalan yetişmiş elemanları dla perişan etme
nin anlamı yoktur, ondan sonra sizden sonra ge
lecek iktidarların da yapacağı o olur. Başka türlü 
olmaz. Ve bunun sonucunda devlet zarar görür. 
Ticaret Bakanlığının tarihinde yapılmamıştır, arka
daşlar örnek veremezsiniz. 

Ha., gönderilmiştir, müfettiş gönderilmiilştir, hak
kında şikâyet vardır, geri çağırılmasındia gerek var
dır, gelmiştir. Ama bunun dışında böylesine parti
zanlık için zamanı yarıda kes'ip getirilmemiştir. Fa
raza, ceza olarak yer değiştirilmiştir de Paris'te ise 

. kendisi Doğu ülkelerinden bir isline verilmiştir, 
Değerli arkadaşlarım, dış ticaret meselesinde ih

racatın artıp artmamasını gerçek yönüyle artmasını 
ve bünyesinin değişmesini Türkiye'de arzu etmeyen 
kimse yoktur. Sayın Bakan, benim sözlerimin ara
sında gerçekten sanayi mallarında artış olmadığı ya
zılıdır. Söyledim ben, söylememin dayanağı şudur: 
Kasım itibariyle ihracat 504 milyon dolardır, Ka
sım sonu itibariyle sanayii ürünleri ihracatı 504 mil
yon dolardır, 585 milyon dolardır bir sene evvel. 
Bunu verdim, 381 milyon dolar civarında bir ihra
cat gelmiş son ayda Aralık ayında onun içinden ge
lenlerle sanayi ürünlerinde de artış kaydedilmiş ola
bilir. 

Bundan çok iyimser olabilmek için madde bazın
da etüt yapmaya mecburuz. Eğer zeytinyağı ihracın
da artış olmuşsa; zeytinyağı, Sayın Bakanım bizde 
sanayi malıdır. Aslında zeytinyağı tarım ürünüdür, 
ama zeytinyağı bazında artış olmuşsa gene de sanayi 
malında artış olmadığını düşünmemiz lazım, gerçek 
sanayi malında. 

Kepekte olmuşsa veyahut buna mümasil tarım 
ürünlerinin bazı yan ürünlerinde olmuşsa - olmamak 
lazımdır; madde bazını sonunda inceleyeceğiz - ol-
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muşsa - biz de memnun olacağız, olmamışsa üzülmek 
hepimize birden... 

BAŞKAN — Sayın Başol, toparlayın lütfen. Rica 
ediyorum, çünkü işlemler var efendim. 

HALİL BAŞOL (Devamla) — Toparlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, «Yağ ithali ile piyasa den

gelenmez» buyuruyor Sayın Bakan. 
Değerli arkadaşlarım, eğer yağ ithal edilmezse, 

ayçiçeğinin hangi fiyata çıkacağı ve karaborsa yağ 
fiyatlarının hangi fiyata çıkacağı belli değildir. Belli 
birtakım maddelerde bu kadar hassasiyet yoktur 
ama, mutfak... Değerli arkadaşlarım, 10 milyon mut
fak var. Yağ karaborsasından dolayı şimdi 10 mil
yon mutfak 5'er kilo yerine 15'er kilo yağ stok ede
cek. Piyasa bu, durmadan gidip talep edecek iste
yecek, iki mislini getireceksiniz gene isteyecek. 10 
milyon mutfak 15 kilo stok yaptığı zaman bu 75 mil
yon kilo yağ demektir, 75 bin ton. Zaten Türkiye'nin 
açığı da 70 - 80 bin ton yağdır, bazan 100 bin ton 
yağdır. Ama bunu mutlaka getirmek lazım. 

Ayçiçeği üretimini genişletelim, doğru, tamam. 
Ama genişletinceye kadar Türkiye'yi karaborsanın 
pençesine terk etmek doğru bir şey değildir, fevkala
de yanlıştır. 

BAŞKAN — Sayın Başol, lütfen rica ederim to
parlayın efendim. Vakit yaklaşıyor, rica ediyorum. 

HALİL BAŞOL (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, son bir konuya temas edip iniyorum. Sayın Ba
kan; «Denge hâsıl oldu; dış ticaret dengesi 2 milyar 
dolara düştü, aslında bu denge Türkiye'nin borçla
nabilirlik kabiliyetini artırmıştır» buyuruyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, aslında, eğer ekonominiz 
ölüyorsa, borçlanabilirlik kabiliyetiniz artmaz. Bu 
dengeyi, dış ticaret dengesini aşağı düşürmekle bera
ber ekonominin ihtiyaçlarını tam karşılayabiliyorsa-
nıZ, uygun kapasitelerle - tam kapasite demiyorum -
;% 80 kapasitelerle sanayinizi çalıştırabiliyorsanız, o 
zaman borçlanabilirlik kabiliyetiniz ve borç ödeye-
bilirlik kabiliyetiniz artar. Esas üretimdedir; oysa bu 
sene, ithalat azlığından dolayı üretim, özellikle sana
yi üretimi büyük ölçüde sınırlama içerisindedir. Zi
rai üretim de önümüzdeki seneye sınırlanacaktır. 
Gübre yoktur ve bu suretle borçlanabilirlik kabiliye
timiz - Sayın Bakan gibi ben iyimser değilim - art
mayacaktır, eksilecektir. 

Hepinize saygılar sunarım. (AP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başol. 
Sayın üyeler; Başkanlığımıza verilmiş bir yazı 

var, okuyorum ; 
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Sayın Meclis Başkanlığına 
Sayın Ticaret Bakanı konuşmalarında Maliye Ba

kanlığı yaptığım dönemlerde şahsımla ilgili beyanları 
açıklama gerektirmektedir. İçtüzüğün 70 nci madde
si gereğince söz talep ederim. 

Saygılarımla. 
Maliye Eski Bakanı 

Bursa 
Yılmaz Ergenekon 

Efendim, tutanakları getirttim, hakikaten «O za
manki Maliye Bakanı bunu 100 milyon olarak kabul 
etmedi, fakat 150 milyon olarak kabul etti» beya
nıyla Sayın Bakan buna temas buyurmuşlardır. Ga
yet kısa olarak Sayın Ergenekon, buyurun efendini. 

YILMAZ ERGENEKON (Bursa) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, Sayın Ticaret Bakanının 
beyanlarında Maliye Bakanlığı yaptığım döneme ait 
vaki olan bir muamelede, bu an için tenkit edilebile
cek birtakım unsurlar bulunduğunu ifade ettiler. Bu 
muamelenin kredi şartları bakımından, bu muamele
nin sonrasında birtakım kıymetlerin rehin verildiği 
veya bazı başka işletmelerin gelirlerinin üzerine ha
ciz konduğu veya rehin verildiği şeklinde bazı be
yanlarda bulundular. Muamelenin yapıldığı dönemde 
sorumluluk taşıyan bir kişi olarak açıklama talep et
tim; Sayın Başkana teşekkür ediyorum. 

Sayın Ticaret Bakanının sıkıntısını anlıyorum; 
güç bir savunma yapmak durumundaydılar burada. 
Çünkü bâtılı savunmak fevkalade zor bir iş; bu güç
lüklerini anlıyorum. Başarısız bir uygulamayı savun
mak fevkalade güç bir iş; bu ikisini başarılı bir şe
kilde burada ifade etmeye gayret ettiler. 

SAMI GÖKMEN (Muğla) — Sayın Başkan, ne 
ilgisi var bunların? 

BAŞKAN — Sayın Ergenekon, zatıâlinizle ilgili 
kısmı rica ediyorum efendim. Çünkü vakit yaklaşı
yor, rica ediyorum, lütfen. 

YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — Sayın 
Başkan, 10 dakikalık sürem var İçtüzüğe göre. 

-BAŞKAN — Efendim 10 dakika süreniz var, bi
liyorum da; sona yaklaştık efendim. Yeni şeyler aç
mayalım, rica ediyorum efendim. 

YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — Peki Sa
yın Başkanım. 

Wells Fargo Bank ile yapılmış olan muamele, bir 
kredi muamelesidir. Şartları, Sayın Bakanın buraya 
getirmiş olduğu dosyalar içinde eğer mevcut idiyse, 
kendilerinin burada açıklaması gerekirdi. Eğer bu 
şartlar Türkiye için ağır ve ayıp şartlarsa, Sayın Ba
kanın burada bunları ortaya koyması tabii idi. 

Ben şu kadarını ifade edeyim ki, bugün kendile
rinin fevkalade ender bulmuş oldukları kredilerde 
mevcut şartlarla yapmış oldukları erteleme anlaşma
larının şartlarından daha ağır şartlar, daha farklı 
şartlar taşımamaktadır Wells Fargo ile yapılan kredi 
anlaşması, bu bir. 

İkincisi; bu anlaşmanın içinde her hangi bir ürü
nün rehni yoktur, her hangi bir malın rehni yoktur, 
her hangi bir varlığın ipoteği yoktur; bunun teminatı 
Türk Devletinin itibarıdır. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Türk Maliyesinin kefaletiyle alınmış
tır ve bu kefalet, bu itibar yeterli görülmüştür. 

Türk Devletinin itibarı yüksek olduğu zaman bu 
kefalet yeterli görülür. Eğer itibarı kırarsanız bu ke
falet yeterli görülmeyecektir; mallarınız üzerine, ha
ciz, rehin ve buna benzer muameleler isterler. Kesin
likle bir malın rehni sözkonusu değildir bu muame
lede. 

Zamanı içinde bunun ödenmediği için altınların 
rehnedildiği iddiası gerçek değildir. Mukavelenin sü
resi 2 yıldır; 1979 yılının Ocak ayında bitecektir mu
kavele; Ocak ayından evvel ödemek gerekmeyecek
tir. Ancak bir döner fon niteliğindedir, 150 milyon 
dolar büyüklüğünde bir döner fon niteliğindedir, 6 
ayda bir bu yenilenir. Bu yenilenme sıralarında bir 
ödeme mecburiyeti yoktur. Çünkü vade 2 sene son
ra dolacaktır. Bu itibarla arada her hangi bir malın 
rehnedilmesi sözkonusu değildir; altının rehnedilmesi 
sözkonusu değildir. 

, Sayın milletvekilleri burada bir şeyi açıklamak is
terim : Altın meselesi hakkında bir hayli konuşulur. 
Her hafta Merkez Bankası vaziyetleri Resmi Gaze
tede yayınlanır; burada altın, «Serbest» ve «Mer-
hun»1 diye iki sütun vardır. Gerek bizim hükümet 
olduğumuz dönemde, gerek kendilerinin hükümet ol
duğu dönemde Merkez Bankasının rezervinde görü
len altının tümü serbest altındır; halen de altının tü
mü serbesttir, Türkiye'nin halen rehnedilmiş altını 
yoktur. Ama, o altını rehnetme . çabaları vardır bu 
anda, bildiğimiz kadarıyla. 

Bu itibarla, ne o zaman, ne ondan sonra; ne öde
mek için, ne de kredi muamelesi yapmak için bir altın 
rehnedildiği söz konusu değildir. 

Son olarak şunu ifade etmek istiyorum : O za
manın Maliye Bakanı Wells Fargo yetkilileriyle gö
rüşmüş ve kredi muamelesi yapılmış. Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu üyelerinden 
birine veya birkaçına uygunsuz bazı teklifler yapıl
mış. Bunlar gazete havadisleriyle kalınabilir, eğer 
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muhalefet milletvekilleri tarafından iddia ediliyorsa, 
Ama iktidar tarafından iddia ediliyorsa, vesikasıyla 
buraya getirilir; vesikasıyla resmi mercilere götürülür 
ve icabıyapılır. İktidar icabını yapar; iktidar dediko
dusunu yapmaz. 

Ve bugün görevde bulunmayan, bugün görevde 
hiçbiri bulunmayan Türkiye Petrolleri Yönetim Ku
rulu üyelerini de böyle bir töhmet altında bırakmayı 
Sayın Ticaret Bakanına yakıştıramadım. Eğer kendi
leri suçluysa tabiatıyla takip etmek devlerin vazifesi
dir; bu görevi almış kişi olarak kendilerinin vazifesi
dir. Böyle bir takibatı şimdiye kadar yapmadıkları
na göre bu kişilerin vatandaş nazarında töhmet altın
da bırakılması herhalde doğru bir hareket değildi. 

Zamanın Maliye Bakanı olarak evvela 100 milyon 
dolarlık krediyi ka'bul etmemiş, sonra 150 milyon do
larlık krediyi kabul etmiş olmam doğrudur. 100 mil
yonluk bir kredi teklifinin mevcut olduğunu Hazine 
daireleri bana intikal ettirdiği zaman, 1976 yılının 
ikinci yarısında olabilir, 100 milyonu az bulduğumu 
ifade ettim, Türkiye borçlanacaksa 100 milyonun 
üzerinde borçlanmalıdır diye. O anda 100 milyon 
için Türkiye böyle bir kredi muamelesi yapmamalı
dır derim. Aradan geçen sürede bu miktarın 150 mil
yona çıkartıldığını ve bu 150 milyon dolar üzerinde 
Türkiye Petrolleriyle mutabakat sağlandığı bana bil
dirildiğinde, beni de ziyaret etmek istediler kredi tek
lif eden kuruluşların yetkilileri. Ve bu teklifi, 150 
milyon dolarlık bir taahhütleri olduğunu Türkiye 
Petrollerine, gelip bana ifade ettiler. Bu taahhütleri
nin Maliye Bakanlığı Hazine dairelerince kredi şart
larının uygun bulunması kaydıyla kabul edilebilece
ğini kendilerine söyledim. 

Maliye Bakanları kredi için gelen heyetleri kabul 
ederler, görüşürler. Kredi aramak için yurt dışına gi
derler, icap eden kuruluşlarla, bankalarla temas eder
ler, Yalnız bir farkımız var : 

^ izim zamanımızda bizim ayağımıza gelip kredi 
teklif ederlerdi, biz bunların içinden seçerdik, alır
dık beğendiğimizi. (AP sıraalrından «Bravo» sesleri, 
CHP sıralarından gülüşmeler ve alkışlar) Ama şimdi 
kredi peşinden koşuluyor. Fakat temenni ediyorum, 
ülkenin sıkıntıda kalmasını istemiyorum, temenni edi
yorum, aradığınız kredileri bulunuz. 

NUR t ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Ya
kışıklılığınız için veriyorlardı değil mi? 

YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — Ülkenin 
ekonomisi bu krediyi gerektiriyor. Kredileri bulunuz. 

Bulamadığınız her dolar ülke ekonomisi için 200 lira 
civarında bir üretim kaybıdır. Bulamadığınız her do
lar Türkiye'de işsizliğe, sefalete mahal vermektedir. 

Ben temenni ediyorum bulunuz. Ama şu tenkit 
edilemez : Yeniden ifade ediyorum; kredi teklifleri 
bizim ayağımıza gelirdi, içinden seçerdik. Şimdi kredi 
teklif edenleri bulamıyorsunuz yanınızda. Gidip arı
yorsunuz, fakat boş elle dönüyorsunuz. İnşallah boş 
elle dönmezsiniz. Saygılar sunarım. (AP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergenekon. 
Sayın üyeler, Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerimdeki 

görüşmeler tamamlanmıştır. Bütçenin bölümlerine 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
KabuL etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Her bölümü okutup ayrı ayrı oylarınıza sunaca
ğım. 

B) Ticaret Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz-
metileri 98 809 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmüştir. 

111 Dış Ticaretin düzenlenmesi ve 
geliştirilmesi hizmetleri 206 955 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmüştir. 

112 İç Ticaretin düzenlenmesi ve 
geliştirlilmesa hizmetleri 144 077 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmüştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 36 205 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmüştir. 

Hayırlı olsun efendim. 
Saat 21.00'de toplanmak üzere birleşime ara ve

riyorum. 
(Kapanma Saati : 20.00) 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 21.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Şevket Doğan 

DlVAN ÜYELERİ : İrfan Binay (Çanakkale), Mustafa Gazalcı (DenizM) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 60 ncı Birleşiminin 4 ncü Oturumunu açıyoırum. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

C) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — 1979 Mali Yılı Bütçe Kanunu Ta
sarı üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Programımıza göre Dışişleri Bakanlığı Bütçesi 
üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yenlerini almış bulunu
yorlar. 

Dışişlerîi Bakanlığı Bütçesi üzerinde grupları ve 
şahısları adına söz alan sayın üyelerin isimlerini oku
yorum : 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Ne
cati Gültekin, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adı
na Sayın Muslihittin Yılmaz Mete, Mili Selamet 
Partisi Grubu adına Sayın Korkut Özal, Adalet Par
tisi Grubu adına Sayın Seyfi Öztürk. 

Şahısları adına söz alanlar : 
Lehinde; Sayın Akın Simav, Sayın Altan Tuna, 

Sayın Hasan Ali Dağlı, Sayın Rahmi Kumaş, Sayın 
Çağlayan Ege. 

Aleyhinde; Sayın Halil Karaatlı, Sayın Müfit 
Bayraktar, Sayın Recep Özel, Sayın Şener Battal, 
Sayın İbrahim Vecdi Aksakal. 

Üzerinde; Sayın Âdem Ali Sarıoğlu, Sayın Meh
met Zekli Okur, Sayın Mehmet Çatalbaş, Sayın Te
mel Karamollaoğlu. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın 
Cengiz Gökçek, buyurun efendim. 

Sayın Gökçek, görüşme süreniz 20 dakikadır. 

MHP GRUBU ADINA CENGİZ GÖKÇEK 
(Gaziantep) — Sayan Başkan, sayın milletvekilleri; 

Bugün dünya ideolojilerin, menfaatlerin çatıştığı 
bir dünyadır. Süper devletlerin hakim olma mücade
lesinin bir sahnesidir. Güçlülerin mücadelesi hukuk 
kalıplarını zorlamakta, 'kuvvete tabi hukuk doğmakta
dır. Realist bir ifade ile milletlerarası hukuk yerine 
güçlünün hukuku, kuvvetlinin hukuku vardır, ©ir 
başka ifade ile hakkın yanında kuvvet yoksa, hak da 

yok olmaktadır. Milletlerin mücadelesi, haklı olmak
tan ziyade kuvvetli olma hedefine yönelmiştir. 

Türk dış politikasını tespit öderken, bu realist 
açıdan hadiselere bakmak gerekir. Yıllardan beri Türk 
dış politikası olayları dar bir çerçeve içerisinde de- . 
ğerlendirmekten ileri gidememiştir. Olaylarım özüne 
değil, sebeplerine değil, çerçevesinde alınmıştır. 

Dünya çok küçülmüştür. Teknolojinin karşısında 
mesafelerin anlamı kalmamıştır. Dünyanın bir ucun
daki ülkede cereyan eden olaylar bütün dünyayı si
yasi ve ekonomik açıdan etkilemektedir. Türk dış po
litikasını sadece ilgili ülkelerin ikili münasebetlerinin 
tanzimi diye bakmak kanaatimizce yanlış olur. 

Bir ülkenin dış ilişkileri, dış politikası, devletler 
alemindeki yeri, dünya haritası üzerindeki mevkii, 
o bölgede süper devletlerin çıkarları düşünülmeden 
tespit edilemez. Bu faktörleri dikkate almadan yürü
tülen dış politikalar iflasa mahkûmdur. Nitekim, Ece
vit Hükümetinin Amerikan Ambargosu ile, Kıbrıs 
Politikasındaki tutumu, bu iddiamızın en bariz örne-
ğidii'. 

Ecevit Hükümeti işbaşına geldiğinde, bu konuda 
neler demiştir? Kısaca bir göz atalım : 

9 . 1 . 1978 tarihinde yapılan röportajda Sayın 
Ecevit, «Temenni ederiz ki, Amerika aramızdaki iki
li işbirliği sorunları ile Kıbrıs sorununu birbirine ka
rıştırmasın. Amerika'nın bu iki sorunu birbirine ka
rıştırmamasını temenni ve tavsiye ederiz.» demektey
di, 

22. 1.. 1978 tarihinde ABD Dışişleri Bakanı Vance 
ile görüşmesinden sonra, hayalci politikasını destek
lemek amacıyla bakınız ne diyor : 

«Ambargonun devamı, olumsuz bir konunun de
vamıdır. Bu olumsuz durumun kaldırılmasından son
ra, Kıbrıs sorununun çözümlenmesi olasılığından bah
settim. Sayın ABD Dışişleri Bakanını bu konuda 
olumlu bir görüşe sahip olduğu kanısı belirdi bizde.» 
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Bu beyanı ile Sayın Ecevit, kendi kendini tekzip 
etmektedir. Zira, ambargonun kalkmasından sonra, 
Kıbrıs sorununun çözümleneceğini ifade etmekle bu 
iki sorunun, ayrı ayrı değil, birbirine 'bağlı olduğunu 
beyan ediyor. 

110 . 3 . 1978 tarihinde, Amerikan Dışişleri Baka
nı Vance ortak savunma anlaşması ile ilgili bir so
ruya; «(Prensip olarak destekliyoruz. Ancak, Türk 
ve Yunan başbakanlarının bugün başlattıkları zirve 
toplantısının neticesini ve 'Kıbrıs konusunda Türk ta-
raifmın masaya konacak tekliflerini bekliyoruz. Bu iki 
önemli gelişmeden sonra, kesin tutumumuzu ortaya 
koyacağız.» diye cevap vermektedir. 

Sayın Ecevit, hâlâ milletlerarası politikanın katı 
merifaalt gerçeklerine dayalı olduğunu anlamaktan 
uzak. şöyle bağırıyordu : 

«Maalesef Monftreu'da Yunan Başbakanı Kara-
manlis ile buluştuğumuz zaman bile başkaları üze
rimizden gölgelerini çekmediler. Buna rağmen anlaşa
bildik. Amerika'dan Yunanistan ile aramızdaki sorun
ları çözebilmemiz için bir tek şey işitiyorum, onu da 
bir Yunan filozofunun dili ile söyleyeyim; gölge etme
sinler, başka ihsan istemem...» 

Ecevit Hükümeti, dış politikada ambargo ile Kıb
rıs meselesini birbirinden ayrılmaz unsurlar olduğunu, 
anlayabilmesi için Amerika'ya kadar gitmesi, aradan 
6 ayın geçmesi ve bu süre içinde kafasını bir defa da
ha taşlaşmış gerçeklere çarpması gerekiyordu. 

Amerika dönüşünde, «Amerikan dostlarımızın 
ambargoyu kaldırmak ve yardım etmek istedikleri
ni fakat, Yunanistan'ın ve Amerika'daki lobisinin bu
na mani olduğunu itiraf ederek kendi kendisini tek
zip ediyordu. 

Değerli m illet vekilleri; Ecevit Hükümeti Kıbrıs 
konusunda Amerika'nın bütün tavsiyelerini yerine ge
tirmiştir. Tek ihtilaf Kıbrıs'ta Omorfo bölgesinin 
Rumlara bırakılma meselesidir. Ecevit Hükümeti, 
Kıbrıs ve Ambargo konusunda başladığı nokta ile ta
ban tabana zıt bir politikanın uygulama noktasına 
gelmişti/. 

Şimdi sorarım sizlere, bu mudur 6 ayda tamamen 
ters dönen saygın dış politika? 

Size bir örnek daha vereyim, hayallere dayanan 
dış politikanın iflasını gösteren başka bir belge : 

Nisan ortasında Sayın Ecevit Yugoslavya'ya git
ti. Mareşal Tito kendisini kabul etti. Birbuçuk saat 
görüşüldü ve şu haber bildirildi : «Yugoslavya, Kıb
rıs için Türk önerilerini, benimsedi» Bu şaşırtıcı bir 
haberdi, 
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Haziran, ikinci yarısında Sayın Ecevit, Sovyietler 
Birliğine gittiğinde Brejnev ile görüştü. Şu haber be
lirtildi : 

Brejnev, Sovyetler Birliği'nin Kıbrıs konusunda 
Türk tezini destekleyeceğirii söyledi». Bu haber de 
fevkalade şaşırtıcı idi. Sovyetler Birliği, şimdiye ka
dar takip ettiği Kıbrıs politikasını değiştirdi, inanıla
cak şey değil. Zaten uzun da sürmedi. Sovyetler Bir
liği TASS Ajansı vasıtasıyla (Sovyetlerin Kıbrıs poli
tikasında bir değişiklik. olmadığını,» ifade ederek; Sa
yın Ecevit'i tekzip etti. 

Temmuz ortasında, Dışişleri Bakanı Sayın Ökçün 
Hindistan'a gitti. Yurda döndüğünde bir demeç ver
di : 

«Kıbrıs tezimizi Hindistan benimsedi. Hindistan'
ın Türk tezini kabul etmesi, önemli bir gelişmedir.» 

Bu talihsiz beyanattan 10 gün sonra, bağlantısız
lar konferansı Belgrat'ta açıldı. Siyasi Komisyon 
Rum yanlısı bir karar aldı. Tasarıyı hazırlayanlar 
kimlerdir biliyor musunuz? Sayın Ecevit ve Sayın 
Ökçün'ün Türk tezini benimsediler diye Türk milleti
ne takdim ettikleri Yugoslavya ile Hindistan değil mi? 
Rum Hükümeti sözcüsü, (Belgrat'ta istediğimizi elde 
ettik diyor. Tabiiki doğruydu. Kararda Rum Hükü
meti. destekleniyor, Birleşmiş Milletler kararlarının 
derhal uygulanması isteniyordu. 

Yine kararda, Türk askerlerinin kayıtsız şartsız 
adadan çekilmeleri, göçmenlerin evlerine dönmeleri 
teklif ediliyor ve Türkiye'ye karşı müeyyide uygulan
masına. ilişkin Güvenlik Konseyi kararı hatırlatılıyor
du., 

Yugoslavya ile Hindistan bizi mi aldatmışlardı? 
Şüphesiz ki hayır. Ecevit Hükümeti içerde anarşiyi 
lafla bitirdiği gibi, dış politikayı da hayallere dayalı 
slogan ve demeçlerle yürüteceğini zannetmiştir. Aslın
da bunlar devlet hayatımız için birer gayri ciddi dav
ranışlar olarak, kalacaktır. 

Sayın milletvekilleri, olayların detaylarına inme
ye zamanımız yoktur. Örnekleri çoğaltmak müm
kündür. Nitekim, Ecevit Hükümetinin saygın dış po
litikasının meyveleri alınmaya başlandı» yolunda Sa
yın Ökçün beyanat verirken, Kasım ayının sonunda 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Güvenlik Kon
seyi, Türkiye aleyhinde büyük çoğunlukla kararlar 
almaktaydı. Hükümet, - IMF münasebetleri bir çe
lişkiler âbidesi olarak ortadadır. Üç yıllık tarım ürün
lerinin yabancı bankalara rehin edilmesi, saygın dış 
politikanın örneği olarak tarihe geçecek nitelikte-
diı\ Hükümet «AET münasebetlerini dondurduk» 
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diyor, arkasından AET'den 8,5 milyar dolar kredi 
İistiyor. Sayın Bakan bunu saygın politikayla nasıl 
bağdaştırıyor? Avrupa'da Türk işçilerinin serbest do
laşmaları hususunda Ibu Hükümet 14 aydan beri ne 
yapmıştır? Hükümet Programında dıştaki Türklerle 
yakından ilgilenileceği açıkça 'belirtilmesine rağmen, 
14 aydan beri dıştaki Türklerle ilgilenilmiş midir? 
İran'da gelişen son olaylar 'karşısında Hariciyemiz ne 
düşünmektedir? Sayın Ecevit'in Brüksel'de Türk Bü
yükelçileriyle yaptığı toplantıda kendisine yöneltilen 
sual ve belirtilen endişeler, bu Hükümetin dış politi
kasının ne kadar saygın olduğunun belgesidir. Elçiler, 
Hükümetin nasıl bir dış politika izleyeceğini, bu hu
susta kesin ve kararlı bir tavır içinde bulunmadığını 
ihsas ettiler. Dış ülkelerde dış politikamızı yönet
mekle görevli elçiler Hükümetin takip ettiği dış po
litikayı merak ediyorlar. İşte Hükümetin saygın dış 
politikası, 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi 
Ecevit Hükümeti sayesinde 1 yıl içinde kâğıt üzeri
ne döktürdüğünü bütün prensip ve inançlarını yemiş, 
bitirmiştir. 1954 yılından bu yana CHP değişmiş, pro
gramlar değişmiş, kadrolar değişmiş; CHP'de değiş
meyen yalnız, yabancı sermayeye karşı olmak düşün
cesiydi. Nihayet, Sayın Ecevit Amerika seyahatinde 
iş adamlarının yatta verdiği yemekte bu prensip de 
değişti; tabii ki, değişecektir, prensip de, Ecevit de. 
Bir atasözü vardır, Gâvurun ekmeğini yiyen, gâvu
run kılıcını çalar» derler. Acaba öyle mi? 

Sayın milletvekilleri, Dışişleri Bakanlığının bir 
geleneği vardır; değişmeyen prensipleri, belirli kıstas
ları vardır. Değişen hükümetler 'dönemlinde bu gele
nek. ve prensipler muhafaza edilmiştir. Sayın Ecevit'in 
döneminde, diğer bakanlıklarda olduğu gibi, aynı çir
kin, partizan, savurgan politika - üzülerek ifade ede
yim ki - Dışişleri Bakanlığına da girmiştir. Bazı tec
rübeli bürokratların direnmesi de bir fayda verme
miştir. Dünyada ve geçmiş hükümetler dönetminde 
hiçbir hükümetin bakanları bu kadar sorumsuz ve 
faydasız turistik seyahat etmemişlerdir. Devletin 70 
sente muhtaç olduğu bir dönemde savurganlık örneği 
olan bu seyahatlere nasıl izin verildi? Teknik sevi
yedeki toplantılara Devletin bakanları nasıl lâyık 
görüldü ve gönderildi? Bazı özel kuruluşların, bakan
larınızın baskısı sonucu, danışıklı davetini bilmenize 
rağmen, küçültücü bu seyahatlere neden mani olun
madı? Bunlar karısında Devletin haysiyet ve itibarı 
nasıl korundu? Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Dış
işleri Bakanlığı olarak, bir kısım bakanların özel ku-
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ruluşlardan harcırah almalarını devletimizin itibariyle 
nasıl bağdaştırdınız ve nasıl hazmettiniz? Türkiye'de 
hastaların döviz yokluğundan ilaç bulamadığı bir 'dö
nemde en az dış seyahat yapan bakanlardan birinin 
uçak bileti ve dövizle beraber olmak üzere 326 000 
lirayı tutmaktadır. Eşine ise 154 000 lira devlet büt
çesinden ödenmiştir. Daha gülüncü, koruma polisine 
185 000 TL'sı parayı öderken vicdanınız sızlamadı 
mı? Yurt dışında bakanların korunması, o ülkenin 
emniyet yetkilileri tarafından yapıldığına göre, bu ko
ruma polisleri yurt dışına nasıl gönderildi? Kaldı ki, 
elçiliklerdeki Türk 'polislerinim aynı görevi yapmala
rı da mümkündü. 

TURGUT ARTAÇ (İKars) — Sayın sözcü bu Ba
kanın ismini açıklar mısınız? İsmini açıklayın da biz 
da bilelim. 

CENGİZ GÖKÇEK (Devamla) — Siz daha iyi 
biliyorsunuz efendim. Size ithaf ediyorum Sayın 
Bakan. Daha doğrusu, bu bakanlık koltuğunda Dış
işleri Bakanlığının ne geleneklerini ne prensiplerini 
ne de kanun ve yönetmeliklerini koruyamadınız. Bun
lara bir örnek de vererek sözlerimi bağlamak işitiyo
rum* 

Geçen Hükümet döneminde Sağlık Bakanlığı ola
rak bazı yerlerde sağlık müşavirliği kadroları ihdas 
etmek gerekmişti. Bu hususta o günün Dışişleri Ba
kanlığına yazdığımız yazıda, gerekli olarak bize bilgi
ler verildi, bunun 'ihtiyaç olmadığını, en fazla bu hiz
metin Londra'da görüldüğünü, onun dışındaki sağlık 
müşavirîerinin gerektiği kadar hizmet görmediği ifa
de edilmişti. 

Yine hükümetler değişti, bir bakıyoruz ki, o za
man tetkik ettiğimiz sağlık * müşavirleri 'ataşeliği yö
netmeliğinden bir kaç maddeyi Sayın Bakana ve il
gililere okuyup, yapılan icraatı ifade etmek isterim. 
Tahmin ederim bu Hükümet döneminde de yine bazı 
kayrılan kimseleri dışarıda sağlık ataşesi ve sağlık 
müşaviri yapabilmek için zannediyorum Dışişleri Ba
kanlığına yine yazılar yazılmıştır ve yine zannediyo
rum ki, Sayın Ökçün ve yetkililer buna da ilgili yer
lerden aldıkları hasta adedinin miktarını, verilen me
saiyi tespit ederek buna da ciddi bir cevap vermişler
di i, 

Buna rağmen, elimizdeki bir kararnameye göre 
şöyle bir tayin çıkıyor. «Londra Büyükelçiliği nez-
dinde 4 ncü derecede kadrolu sağlık ataşeliğine Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı eski jnüsteşarlarından 
Tonguç Göçker'in 5 . 5 . 1969 gün, 1173 sayılı Ya-
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sanın 5 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca atan
ması uygun görülmüştür.» Bu kararı Dışişleri Baka
nı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı yürütür.» di

yor, 
Londra'da bir sağlık ataşesi halen mevcuttur. Bi

zim dönemimizde yazdığımız yazıya ikinci 'bir mü
şavire ihtiyaç olmadığını, hizmetlerin bir ataşe ta
rafından yürütülebileceğini, ancak çok istenirse lisan 
'bilen bir kişinin oradan ücretli olarak tutularak ora
da kullanılabileceğini ifade etmişlerdir. Tahmin ede
rim bu yazılan yazı şimdi de yine yazılmış, Dışişleri 
Bakanlığının arşivindekıi yazışma dosyalarında mev
cuttur. Buna rağmen oraya 'bir ikinci ataşe tayin edi
liyor. Bu meselenin bir savurganlık örneği, kayırma 
örneği; bir de böyle 'bir ataşenin tayin edilmesi Yö
netmelik gereğince uygun mudur, değil midir? Onu 
tetkik edelim. 

Sağlık Müşavirleri Ataşeliği Yönetmeliğinin 3 ncü 
maddesinin (b) fıkrası: Niteliklerini 'bahsederken; 
«Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanlığı mensubu olmak 
ve Fransızca ya da ingilizce dillerinden birisini ya da 
gönderildiği ülkenin resmi dilini görevlini başarıyla 
yapabilecek düzeyde bilmek» şartını sokmuştur. 

Yine seçilme olarak 4 ncü maddesinde: «Sağlık 
müşavir ve ataşeleri, hizmeti amacına göre seçilme
sinde, yukarıda belirtilen nitelikleri, yabancı dil bel
gesi aranır, yabancı dil belgesi olmayanlar usulüne 
göre yabancı dil sınavına tabi tutulur. Bu nitelikleri 
haiz olanlar arasında Bakanlıkça saptanacak yönte
me göre seçme yapılır. Bu seçmeye Dışişleri Bakan
lığından da yetkili bir temsilci alınır.» demektedir. 

Yine aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinde : «Her
hangi bir diplomatik, temsilcilik ve konsolosluklarını 
heyeti nezdinde sağlık müşavirliği ve ataşeliği ku
rulması gereği Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığın
ca Dışişleri Bakanlığına bildirilerek görüşü alınır. 
Görüşün olumlu 'bulunması halinde, durum Bakanlı
ğa arz olunur.» diyor. 

Değerli arkadaşlarım, vesikalar Dışişleri Bakanlı
ğının arşivinde olmakla beraber, Bakanlığın bizim 
dönemimizde de verdiği gibi bu tayine «hayır» ceva
bını verdiği kanaatindeyim. Değilse Sayın Bakan 
açıklasın. «'Hayır» cevabı verilmesiine rağmen bu ta
yin, sonra tekrar Bakana empoze edilerek, baskı ya
pılarak temin edilmiştir. 

Kaldı ki, gönderilen zat, lisan bilmemektedir. Bu
nun daha ötesinde bir mesele var ki, o da ayrı. Bu 
zatın hanımı da bir yıl müddetle Londra'ya- gönde
rilmiştir. Maaşlı mı, maaşsız mı izin verilmiştir. 
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Maaşlı izinli gönderildiyse, ne gibi bir görev ifa ede
cektir. Yabancı dili var mıdır, yok mudur, yoktur as
lında, bilgisi de yok ise ne gibi bir çalışma yapacak
tır. Değerli arkadaşlarım, bunu da anlamak mümkün 
değildir. 

Bu, diğer bakanlıklarda olduğu gibi, benim Dış
işleri Bakanlığında vesikalandırdığım daha birçok 
vesikalardan bir örnektir. Bunun birçok örnekleri de 
yapılmıştır. 

Bu uygulamalarda tenkitlerimiz ve hedeflerimiz, 
aslında Sayın Bakandan ziyade sorumluluğu Sayın 
Ökçün'ün omuzuna bırakmış, yetkileri kendi kulla
nan Sayın Ecevit'edir sözlerimiz. Sayın Bakanın yazı
sına rağmen bu tayinin yapılması nedenini de bir 
üstteki Başbakanın baskısıyla mı, talimatıyla mı, Hü
kümetin bozulma endişeleriyle mi geldi, başka sebep
le mi geldi; bilemiyoruz arkadaşlarım. 

Şimdi bir hususa daha dokunarak sözlerimi bağ
lamak isterim. Şimdi bütçe çalışması bitecektir. Mart 
ayına giriyoruz, yine Ecevit Hükümetinin sayın ba
kanlarında yabancı ülkelere gitme hevesi ve aşkı baş
layacaktır, Martın 3'ünden, 4'ünden sonra yine Sayın 
Bakana özel talepler, davetler, genel davetler, ilgisiz 
davetler için müracaatlar olacaktır. Temenni ederiz 
ki, Sayın Bakan, geçen yıl olduğu gibi davranış için
de bulunmasın, bu yılki müracaatları Hariciye Baka
nı ciddiyetiyle yapacağı görevle, ilgiyle araştırsın, bu
na göre müsaade versin. Hem bu vesile ile savur
ganlığı önlemiş olur, hem de bir Dışişleri Bakanı ola
rak burada Dışişlerinin dış ülkelerde gayri ciddi dav
ranışlarla küçük düşürülmesi önlenmiş olur ve Dış
işlerinin ciddiyeti korunmuş olur değerli arkadaşlarım. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçek. 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, bize 

bu Meclisin üyeleri olarak acaba lütfeder mi? 
BAŞKAN — Sayın Artaç, milletvekili, milletveki

line soru soramaz. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Hayır, soru sormu
yorum, Başkanlığa tevcih ediyorum. 

BAŞKAN — Evet, buyurun efendim. 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkanım, 

biz, bütçeyi denetlemekle görevli bir toplumuz. 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Öyle bir usul yok

tur Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika, rica 

ediyorum efendim, «Bir arzum var söyleyeceğim» 
dedi; rica ediyorum efendim, takdiri bana aittir Sa
yın Sezgin. 
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Rica ediyorum Sayın Artaç nedir, kısaca rica j 
ediyorum. I 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Değerli arkadaşım 
burada bir bakanın bütçeden 300 bin lira dolayların
da - yabancı para da olaibilir - sarf ettiğini ifade etti
ler; ama bakanın ismini ifade etmediler. I 

Bizim görevimiz denetim. Meclisten çıkacak olan I 
bütçeye de beyaz veya kırmızı oy vereceğimize göre I 
isim açıklanmadan karar vermenin güçlüğünü takdir 
edersiniz sanırım? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Artaç, onu 
özel olarak açıklar zatıâliriize. 

CENGİZ GÖKÇEK (Gaziantep) — Bir cümle ile 
bir şey ifade etmek isterim. I 

BAŞKAN — Tamam Sayın Gökçek, rica ediyo
rum, bitti efendim sözünüz. 

Cumhuriyet Halk Partisi adına Sayın Müslihittin 
Yılmaz Mete, buyurun efendim. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın Mete, söz süreniz 20 dakika efendim, bu
yurun. I 

CHP GRUBU ADINA MÜSLİHİTTİN YIL
MAZ METE (Adana) — Sayın Başkan, saygıdeğer 
arkadaşlarım, yıllarca büyük bir devletin isteği doğ
rultusunda yürütülen dış politikamızın ulusal çıkar
larımıza öncelik tanıyan kişilikli bir uygulama döne
mine sokulduğu geçen bir yıl zarfında ne derece ba
şarılı olunabilmiştir; onu inceleyerek konuşmamıza 
başlayalım. I 

CEMAL TERCAN (İzmir) — «Başlayalım» de
ğil .«başlıyorum» diyeceksiniz. 

MUSLİHİTTtN YILMAZ METE (Devamla) — 
Teşekkür ederim, başka zaman öğretiriz beyefendi. 

Aramızda kıta sahanlığı, FIR hattı gibi anlaşmaz
lıklar bulunan Yunanistan dışında tüm komşu ülke
lerle ilişkilerimiz daha üst düzeye çıkarılmış, gelecek
te daha da derinleştirilmesini sağlayacak sağlam te
meller atılmıştır. 

Kuzey komşumuz Sovyetler Birliğiyle ve Balkan 
ülkeleriyle yapılan çeşitli yüksek düzeyli ziyaretler bu 
ülkelerle olan ilişkilerimize yeni bir işlerlik vermiş, 
işlerlik açısından büyük gelişmeler sağlanmıştır. 

Yapılan ekonomik ve ticari konuları kapsayan 
çeşitli anlaşmalar ulusal kalkınma çabalarımıza olum- I 
lu katkılarda bulunacak yararlar sağlamıştır. I 

Yüzyıllar boyu bir arada yaşadığımız çeşitli alan
larda ortak değerler paylaştığımız İslam Arap ülke- I 
leriyle sözden öteye götüremediğimiz ilişkilerimizi kar
şılıklı hak ve çıkarlara saygı ilkesinden hareketle', J 
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siyasal, ekonomik ve kültürel alanlarda geliştirmek ve 
aramızdaki işbirliği olanaklarını artırmak, bu Hükü
metin dış siyasette anailkelerinden biri olmuştur. 

Cezayir ulusunun, sömürülmekten kurtulma sa
vaşı sırasında, o zamanki hükümetin, Fransa'nın ya
nında yer almasını, Mısır'ın Süveyş Kartalını milli
leştirmesi olayında İngiltere'nin askeri müdahale yap
mak isteği üzerine Mısır'dan yana olmayışımızı, hâlâ 
unutturamadığımız Arap devletleriyle olan ilişkileri
miz, geçen yıl zarfında, iyiye gitmeye başlamıştır. 

Ülkemizin tarihi, coğrafi gerçeğini, ulusal çıkar
larını dış politikasının ilkesi yapmış olan Hükümeti
miz, tarihi, dini, kültürel bağlarla bağlı bulunduğu
muz İslam - Arap dünyasıyla, ilişkilerimizi sözde kal
maktan kurtarmayı başarmıştır. Kalkınma çabalarına 
karşılıklı katkıda bulunacak bir yaklaşımla, ete al
mıştır. Böylece, ilişkilere ekonomik ve ticari bir içe
rik kazandırma yoluna gidilmiştir. 

Ülkemiz ekonomisinin çeşitli sektörlerdeki potan
siyeli, bu ülkelerle ilişkilerimizin geliştirilmesi için 
önemli bir araç niteliğine sokulmuştur. 

Sayın Başbakanımızın, Irak ve Libya'ya yaptığı 
ziyaretlerin bu iki dost ve. kardeş Arap ülkesiyle iliş
kilerimizin daha da güçlendirilmesine, daha yüksek 
düzeylere çıkarılmasına katkısının önemini belirtmem 
gerekir. 

Sayın arkadaşlarım, bu arada Ortadoğu sorununa, 
adil ve kalıcı bir çözüm bulunamamış olmasına de
ğinmek isterim. Dünya barışı ve özellikle ülkemizin 
de içinde bulunduğu bölgenin güvenliği ve esenliği 
açısından ciddi tehlike olma niteliğini koruyan İsrail -
Arap ülkeleri arasındaki sorun hakkındaki görüşü
müz açıktır. Hakça, kapsamlı ve kalıcı bir barış için, 
işgal edilmiş tüm Arap topraklarının boşaltılması 
gerektiği; ayrıca, Filistin'li Arapların, kendi ulusal 
devletlerini kurmalarını dikkate almayan hiçbir çö
züm yolunun bölgeye kalıcı barışı getirmeyeceği inan
cındayız. Bu çerçeve içinde önemli boyutlara ulaşan 
İran'daki duruma da değinmek isterim. 

İnsanlık tarihine ışık tutmuş, büyük medeniyetler
den birinin temsilcisi olan İran ulusunun içinde DU-
lunduğu güç dönemi bir an önce atlatmasını bekli
yoruz. Demokratik süreç içinde ulusal özlemlerine 
kavuşması ve bunu ulusal b'irîik ve toprak bütünlü
ğünü koruyarak, hiçbir dış gücün müdahalesi olmak
sızın, gerçekleştirmesi içten dileğimizdir. Bu güç gün
leri en ivedi biçimde aşacağına inandığımız, İran ulu-
suyla iki ulusun da çıkarına olacak çok yönlü işbir
liği ilişkilerinin geliştirilmesi yolunda Hükümetin her 
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türlü çabayı ve İran ulusuna gerekli tarihsel yakınlığı 
göstereceğine inanıyoruz. Nitekim, Sayın Başbakanın, 
13 Şubat 1979 günü yaptığı açıklamayı memnuniyet
le kaydettiğimizi belirtmek isterim. 

Sayın milletvekilleri; geçen haftalarda Uzakdoğu' 
da meydana gelen olaylardan duyduğumuz kaygıyı 
belirtmek isterim. Önce, dünya ajansları, Vietnam 
kuvvetlerinin Kamboçya'ya girdiğini ve Kamboçya' 
nın içişlerine karıştığını ilan ettiler. Sonra da geçen 
hafta, Çin kuvvetlerinin Vietnam'a saldırdığını öğ
rendik. Dünya sulhuna gölge düşüren bulutların Çin-
hind'i'riden dağılmasını bekliyoruz. Varsa, Vietnam 
kuvvetleri Kamboçya'dan, Çin kuvvetleri de Vietnam' 
dan derhal çekilmelidir. 

Atatürk'ün «Yurtta Barış, Cihanda Barış» ilkesi
ni benimseyen Partimiz ve Ecevit Hükümeti, her tür
lü işgale, bir milletin başka b'ir milleti sömürmesine, 
tutsaklığa, ırk ve renklerinden dolayı bir kısım insan
ların horlanmasına karşıdır. 

Sırf renklerinden dolayı, en doğal haklarından 
yoksun bırakılan Afrika'nın bazı ülkelerindeki insan
ların, bağımsızlık yolunda verdikleri uğraşıların, Hü
kümetimiz tarafından somut biçimde desteklenmesini 
zorunlu bir hareket olarak görüyoruz. 

Uzun süre Türk dış politikasının tek boyutunu 
oluşturan Batı ile ilişkilerimizi gerçekçi, sağlıklı ve 
tek yanlı olmayan temellere oturtmak amacıyla Hü
kümet çabalarını sürdürmüştür. Ambargo, değil aynı 
ittifak üyeleri arasında, fakat normal düzeyde ilişki 
sürdüren ülkelerin bile birbirlerine reva görmedikleri 
bir uygulamadır. Hükümetin üç yılı aşkın bir süreyle 
Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiye'ye uyguladığı 
ambargoyu kaldırtmak amacıyla izlediği başarılı po
litikanın önemle vurgulanması gerekir. 

Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile olan 
ilişkilerinde gelecekte böyle ters durumlarla karşı
laşılmaması için Hükümetin bu ülke ile olan ilişkile
rimizin her türlü varsayımı öngören bir düzeye ka-

« vuşturulması için gerekli çabayı göstereceğine inanı-
yonaz. 

Ulusal güvenlik, uluslararası ilişkiler ve ekonomik 
'gelişmenin bir bütün olarak ele alınması, uluslararası 
'İlişkilerde geçerliliğini uzun zamandan beri kanıtla
mış bir ilkedir. Ecevit Hükümetine değin izlenen tek 
yönlü politika nedeniyle Türkiye bu ilkenin bilincine 
varamamıştır. Kesinlikle ortaya koyduğu savunma -
ekonomik kalkınma ayrılmaz birleşiminin dış politi
kada uygullamaya koyulması Hükümetin sonuçları 

I açısından en önemli dış politika uygulamalarından bi
risidir. Bu gerçek Hükümet Programında ifadesini bu
lan şekliyle ittifak içi ilişkilerimizde önemli bir unsur 
olarak ilk kez bu Hükümet tarafından belirtilmiştir. 

I Böylece yükümlülüklerle sorumluluklar arasında da-
I ha objektif ve tek yanlı işlemeyen bir dengenin oluş

turulması yoluna gidilmiştir. Bu denge Türkiye'nin it-
I tifakla olan ilişkilerine daha gerçekçi bir boyut ge-
I tirecektir.^ Şimdi Türkiye ve müttefiklerinin önündeki 

önemli görev ilişkileri sadece güvenlik kavramının dar 
çerçevesiyle sınırlandırılmayarak işbirliğini her alan
da hızlandırmak ve genişletmektir. Bazı çevrelerin 

I Hükümetin ciddi girişimler sonucu AET ile yeniden 
I kurmayı başardığı diyalogu gölgelendirmek amacıyla 
I ilişkilerin dondurulduğu yolunda ileri sürdükleri te-
j melsiz savın en iyi cevabı Türkiye - AET Ortaklık 

Konseyinin 1 Ocak - 31 Aralık 1977 dönemi hakkın-
j da Karma Parlamento Komisyonuna sunduğu ra-
I porda bulmak mümkündür. Bakın raporda ne deni-
I yor : Ortaklık organlarının faaliyetlerine gelince, 13 

yıldır ilk defa 1977 yılı içinde ne ortaklık konseyi, ne 

I Karma Parlamento Komisyonu toplantı yapmıştır. 
Yani 1977 yılı boyunca AET ile hiçbir ilişki kurulma
mıştır. AET ile ilişkilerin hangi dönemde kilitlendiğini 

I ve dondurulduğunu gösteren bundan daha iyi bir ya-
I nıt olamaz. Hükümet AET ile ilişkilerimizi uzun va-
I deli dönem içinde değerlendirmiş ve AET ilişkileri

mizi gündelik ve kısır politika anlayışının dışına çı
karmış. Bu ilişkilerin yeniden canlandırılması için et
kin bir durum takınmıştır. 1978 yılı Mayısında AET 
yetkilileriyle Brüksel'de yaptığı görüşmelerde Başba-

I kan Sayın Ecevit, Türkiye'nin AET ile ilişkilerin ye
niden canlandırılması için izleyeceğimiz politikayı 
açıklamıştır. Buna göre Türkiye'nin tam üye olma he
defi gözden kaçırılmamak kaydıyla, Türkiye'nin AET' 
ye karşı yükümlülükleri belirli bir süreç ertelenmeli
dir. Buna karşılık tarım ve sanayi alanlarında AET 
tarafından Türkiye'ye ortaklık ilişkisinin gerektirdiği 
ödünler tanınmalıdır. Ayrıca işçilerimizin serbest do
laşımı ve sosyal haklan alanında ya katma protoko
lün ilgili hükümleri uygulanmalı veya onu telafi edi
ci çözümler bulmalıdır. Öte yandan Türkiye ile AET 

I arasında ekonomik ve mali işbirliği gerçekleştirilme
lidir. Görülüyor ki Sayın Ecevit o tarihe kadar Tür
kiye'nin niyetleri hakkında mevcut şüpheleri dağıt
mış ve uzun zamandır beklenen gerçekçi iki tarafın 

I da çıkarlarını koruyan teklifler paketini ilk defa ver-
I mistir. Daiha önce belirli bir fikir belirtmediğimiz mü

zakerelere ancak bundan sonra başlama olanağı doğ-
I muştur. 



M. Meclisi B : 60 

Hükümetin Türk dış politikasına getirdiği diğer J 
olumlu boyut ta, uluslararası kalkınma sorunları kar- I 
şısında izlenen yeni dinamik yaklaşımdır. Uzun bir I 
sömürgecilik geçmişi olan ve sömürgeciliğin yeni şe- I 
killeriyle savaşım veren gelişme yolundaki ülkelerin 
ortak sorunlarına daha yakın ilgi gösterilmesi gere- I 
kir. Aslında bu tutum Türkiye'nin kalkınma düzeyi
nin gerektirdiği doğal bir sonuç olduğu kadar Ata-
tür'k'çü dış politikanın da gereğidir. Bu çerçeve içinde 
dünyada sömürü düzenine dayanmayan hakça yeni 
bir ekonomik düzen kurulması yolunda gelişme ha- I 
lindeki ülkeler tarafından verilmekte olan mücadele
ye Türkiye'nin de olumlu biçimde katkıda bulunma
sının yolları açılmıştır. 

Hükümet, 1978 yılındaki dış politika çalışmaların
da Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin nor
malleştirilmesi ve iki ülke arasındaki sorunların adil, 
dengeli ve kalıcı çözümlere kavuşturulması ve böyle
likle iki komşu ülke arasında işbirliği ortamının ye
niden canlandırılmasına dönük çabalara öncelikle 
eğilmiştir. Birçok sorunların çözümünde karşılıklı 
bir güven ortamının yaratılmasının özel itici gücü ol
duğuna inanan Hükümet, Mart 1978'de Sayın Ecevit' 
in İnisiyatifiyle Moritreux doruk toplantısını gerçekleş
tirmiş ve burada oluşan siyasal irade doğrultusunda 
teknisyenler düzeyinde çalışma ve görüşmelerin yürü
tülmesi sağlanmış, sorunların halli için izlenecek çer
çeveler yöntemi belirlenmiş ve hava sahası konusun- J 
da iki, kıta sahanlığı konusunda iki, eksperler top
lantısının yanısıra Türk ve Yunan dışişleri genel sek
reterleri üç toplantı akdetmişlerdir. I 

Hükümet, Yunanistan ile uyuşmazlıkların gideril
mesi için canlı ve yapıcı bir tutum içinde olmuştur. 
Bu tutumun Yunanistan Hükümeti üzerinde olumlu 
etki yapacağını ve Yunan devlet adamlarını iki ülke
nin barış ve güven içinde yaşaması gereğine kesin
likle inandıracağını ümit ediyoruz. 

Kılbrıs Rum tarafı her zamanki uzlaşmaz tutumu I 
içinde hem Denktaş - Makarios mutabakatı esasları
nı inkâr etme, hem de Sayın Denktaş'ın Maraş çağrı
sını reddetme yoluna gitmiştir. Kıbrıs sorununun çö
zümlenmesi gecikiyorsa bu, tamamiyle Kıbrıs Rum 
tarafının olumsuz tutumu sonucudur. Rumlar muza- I 
kere masasından kaçmaktadırlar. Türlü bahaneler I 
arayarak işi daha müzakerelerden önce çıkmaza sok- I 
maktadırlar. Amaçları, Adada iki toplum arasında 
kalıcı ve hakça barış düzeninin kurulması değildir. I 
Amaçları, zaman süreci içinde Türk toplumunun tüm I 
haklarını, ekonomik olanaklarını aşındırmak ve Kıb- I 
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rıs'ta egemen güç haline gelmektir. Rumların Kıbrıs 
Türk önerileri karşısında gösterdikleri olumsuz dav
ranış, çeşitli uluslararası kuruluşlarda başvurdukları 
propaganda taktikleri hep bu amaca yöneliktir. Hü
kümetimiz daima, Kıbrıs'taki anlaşmazlığın, toplum
lararası görüşmelerle çözümleneceği görüşüyle hare
ket etmiştir. 

Hükümet, Yunanlıların ve Kıbrıslı Rumların, 
Türk - Amerikan ilişkilerinin kötülüğünden yararla
narak, Türkiye üzerinde baskı yaptırmak suretiyle bu 
sorunu lehlerine çözdürmek olanağını ortadan kaldır
mıştır. Zira, Türkiye, esas görüşlerinde hiçbir taviz 
vermeden ambargoyu kaldırttığı gibi, Türk - Ameri
kan ilişkilerini de karşılıklı çıkar dengesine uygun bir 
şekilde düzeltmiştir. Bugüne kadar, anlaşmazlığın çö
zümlenmemesine Türkiye'nin neden olduğu şeklinde
ki dünya kamuoyu görüşü tamamen değiştirilmiş; 
karşı tarafın, müzakereleri çözümleme isteğinde olma
dığı görüşü ibenimsefilmiştir. 

Son kez, Avrupa Konseyinin Bakanlar Komitesi 
kararıyla Konsey Danışma Meclisinin ortaya koydu
ğu tutumu, kuşkusuz, Rumlarda düş kırıklığı yarat
mıştır. O karar ve tutumun, Rumları, bundan son
raki davranışlar açısından uyarmış olmasını dileriz. 

Bu Hükümet tarafından ambargonun kaldırılma
sından sonra Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri 
arasında sağlıklı ilişkiler yürütme olanağı ortaya çık
mıştır. 

Amerikan ambargosunun konmasına karşılık MC 
döneminde ülkemizdeki tesislerden bir kısmı kapatıl
mış, bir kısmının ise çalışmalarına müsaade edilmiş
ti. Bu tesislere olanak veren 1969 tarihli Anlaşma, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçirilmemiştir. 
Bazı tesisler kapatıldığı zaman da, bu, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin bilgisine sunulmamıştır. Ambar
gonun kaldırılmasından sonra kapatılmış olan bazı 
tesislerin, Hükümet kararı ile açılmasını tenkide hak
ları olmaması gerekir. 

Bütçenin tümü üzerinde Adalet Partisi Grubu adı
na konuşan Sayın Demirel'in «'bu tesislerin açılması
nın ilave riskler getireceği ve bu ilave risklerin de 
Amerikan yardımıyla karşılanabileceği» yolunda be
yanı oldu. 

Bu tesislerin ilave riskler doğuracağını esasen biz 
de, hem muhalefetteyken, hem de iktidardayken be
lirttik. Bunları karşılamanın yollan, Amerika'nın, it
tifak taahhütlerini yerine getirmesine ve Türk Silah
lı Kuvvetlerinin gereksinmelerine yardımla bağlantı
lıdır. 
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Ne memleketimizin bir yeri kiraya verilmiştir, ne 
de Amerika'nın, ambargonun kalkışından sonra sağ
ladığı yardım, MC Hükümetinin Amerika ile imza
ladığı; fakat Kongreden geçlrilemediği için uygulana
mayan anlaşmada öngörülen rakamların altına düş
müştür. 

Komşumuz İran'da rejim değişikliğine neden olan 
olaylar sırasında İran'da bulunan yurttaşlarını bo
şaltmak isteyen Amerika Birleşik Devletlerinin nak
liye uçak ve helikopterlerinin İncirlik Hava Mey
danına inmeleri için istedikleri izin isteklerine, sivil 
halkı taşırken inmelerinde hiçbir sakımca olmadığı 
yanntınj verirken, alsıker ve silah bulundurmama ko
şulu koymuş olmamızın gözden kaçmadığını sanı
nım. Geçmişte İncirlik ve Diyarbakııdan kalkan harp 
malzemesi taşıyan uçakların Lübnan içişlerime ka
rışmış olmalarını hatırlarsak, bugünkü Hükümatim 
kararlılığını! daha iyi değerlendiririz, 

Bir devletin dışta saygınlığı sağlayabilmesi, so
rumlu iklimsellerin içte saygılı olmasına bağlıdur. Bü
yük bir partinin, Ana Muhalefet Partisi Sayın Baş
kanı, memleketin Başbakanına, «Hükümettim başı» 
diye hitap öderken espri yaptığını zammetmesi, deiv-
let, memleket konularımu ne kadar hafife aildığımı 
göstermesi yanında, saygının gerektirdiği sözcükleri 
de seçeni ediğini gösterir. 

BAŞKAN — Sayın Mete, 2 dakikanız var efen
dim. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) — 
Teşekkür ederim efendim. 

Bütçe görüşmeleri sırasında memleketimizin en 
yüce kuruluna, Türkiye Büyük Millet Meclisine üye 
olarak katılmış bir sayın milletvekililnin, «Hükü
metin Anayasayı '.İhlal ve işgal ettiğini, eşkıyalık 
yaptığını» illeri sürmesi yakışıksız, çirkin bir iddia 
olduğu gibi, saygısızlığa da en belirli bir örnektir. 

Bu çatı altında bulunan seçkin ve kıymetli kişi-
leriin birbirlerine, Hükümete saygı göstermesini bek-
kffnsk en doğal1 bir haktır. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bülent Ecevit Hü
kümetinin .dlıiş politikasını tümüyle onaylayan gru
bumuz aldıma, bütçenin Devletimize, milletimize, Dış
işleri, 'Bakanlığı mienısup tarıma hayırlı olimıasıını di
ler, 'saygılarumı sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz 
Mete. 

'Milli Selâmet Partisi Grubu adılna Sayın Oğuz-
han Asilltürk; buyurun efendim. 

Sayın Aisiltürk, söz süreniz 20 dakikadır. 

MSP GRUBU ADINA OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara) — Mumterem Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Dışişleri Bakanlığı bütçesi münalsebetiyle grubu
muzun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızda 
bululmuyorumi; Yüce Mecliisin değerli üyelerini bu 
vesile ile saygı ile selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, dış politikada en önemli 
husus, şahsiyetli olmaktır, şahsiyetli, bir dış poliıtilkai 
yürütmektir, Yeniden büyük Türkiye'min kuruluşun
da da, şahsiyetli dış politika, en önemli unsurlardan 
bitidir. 1973 seçimleri bu konuda bir dönüm mofcta-
'S'i teşkil etmiştir. Eğer son 5 yıl tetkik edilirse, Milli 
Selâmlatın başlattığı dış politikadaki şahsiyetli tutu
mum, son 5 yıl kıyas edilirse, bu Hükümet dönemin
de büyük ölçüde tersime çevrildiği görülür. Bu Hü
kümet, Türkiye'yi Batı'ya bağlı hale getirmiş, dış 
güçlerin esaretine itmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, 'Kıbrıs zaferi Milli Selâ-
meıt Partisinin şahsiyetli dış politik tutumunun bir 
naticösûdir. (CHP sıralarımdan gülüşmeler) 13 yıllık 
zülüm, 13 yıllık Kıbrıs'ta tatbik edilen imamlık dışı 
mezalim, bu barış harekâtı neticesinde siöna ermiş; 
bu harekât yalnız Kıbrıs Rum'larına karşı değil, 
aynı zamanda bütün dünyaya karşı alınmış bir ka
rar olarak ehemımiy etini muhafaza ölmektedir. Şiim-
di Kılbrıs^ta huzur var, insanlar birbirilerini öldür
müyorlar. 

Değerli Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım im, 
biraz önce 'söylediğim sözlere karşı, o sözlerin ma-
'nasmt hedefinden caydırıcı reaksiyonlarına bir ce
vap olmak üzere arz ediyorum. 1963 yılında Cum
huriyet Halk Partisi iktidardaydı, Kıbrıs'ta kan göv
deyi götürdü; ama değerli arkadaşlarımın mıensup 
olduğu parti iktidarda olmasına rağmen hiçbir şey 
yapamadı ve seyirci kaldı. Bazı hadiselerin hatırlan
masında, tutumum uzun ortaya konuliması bakıimum-
dian önemli hatır]atıcı noktalar vardır. 1974 yılımda. 
Cumhuriyet Halk Partisi, Hükümet ortağı olarak bu
lunuyordu; ama 1974 yılımdan 'sonraki gellşmefcrdie 
her geçen gün bir taviz paketiyle dünya kamuoyu
nun karşısına çıkan Cumhuriyet Halk Partisinin o 
çizgide durduğunu sanmıyorum. 

Kıbrıs'tan sonra, ambargo, bütün haksızlığıyla 
üzerimize geldi. Ambargonun neticesinde şahsiyetli 
bir davranış gösterilerek üsler kapatıldı. Biraz önce 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına konuşan çok 
değerli, kendisiyle beraber müşterek mesaimiz alam 
arkadaşım, kapatılan üsler için, «Karar Meclisten 
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geçirilmemiştir. Bunun içlin de, bu kararın, Hükü
met -kararıyla iptal edilmesini tenkite hakkınız yok» 
diiyor. 

Değerli arkadaşlarım, ya hiçbir karşılığı oirna-
dan, ya ambargo olduğu gibi devam ederken neti
celeri itibariyle böyle bir kararı almaya da, tenkit 
etmeye de, -böyle kararı alanları tenkit etmeye de 
hakkımız yoktur. Ambargo kalkmış; doğru, ambar
go 'kalktı; Türkiye'nin, Amerika'ya karşı koyduğu 
ambargo kalktı; üslere şilindi serbest giriyorlar; an
cak fiili neticeleri itibariyle, Arnerika'nifm Türkiye' 
ye koyduğu ambargo kalkmadı; biz bunu tenkit 
«diyoruz. Yoksa, «Karar" Meclisten geçmemıişCi, 
şimdi de Meclisten geçmeden bu kadarı ald>\. NT3 
hakkımız var tenkit etmeye?...» 

'Biz usullbri, sekilileri tenkit etmiyoruz. İşin ru
hunu tenkit ediyoruz. Bu Hükümet zamanında Ame
rikan ambargosu fiifen neticeleri itibariyle kalkma
dığı halde, maalesef üsler açılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, ambargoyu, dostlukla, kabili 
telif bir harekat olarak göstermeye im/kân yoktur. 
Hem bir ittifakın içerisinde olacaksınız; bu ittifakın 
içerisinde güney kanadını bütün ağırlığına, güçlü
ğüne rağmen müdafaa etmek gibi bir mesuliyeti 
üzerimize alacaksınız, hem size silah verilmeyecek. 
Bunun dostlukla kabili telif olmadığı, «doötluk» ke
limesinin içerisinde böyle bir harekete tevessülün 
imikân dahilinde bulunmadığını, bir kere daha al
tını çizerek İfade ediyorum. 

Neden ambargo? Biz müşterek kulianımarnuz ge-ı 
reken silahlan Kıbrıs'ta Rum'lara karşı kullandık. 
Bunujnı için mi? Sanmıyorum.. Eğer, Amerika'nın bu 
ambargodan kastı, verilen silahları başka bir yer
de kullanmak olsaydı ve bunda samimi olsaydı, her 
geçen güm tecavüzünü bir kat artıran israil'e, yine 
her geçen gün bir miktar daha fazla silah vermeyi 
prensip edinmezdi. Demek ki, ambargonun aslında 
böyle bir şeyle izahı, sadece usulen bir izahtır. 

Değerli arkadaşlarım, Kıbrıs'ta bildiğiniz geliş
melerden sonra, Kıbrıs Türk Federe Devleti kurul
du. Aslında, şu anda da ifade ettiğimiz şey. daha 
önce de harekâtın hemen akabinde de ifade ettiğimiz 
şey, şudur: Kıbrıs Türk Devletinin bağımsız bir 
devlet olması gerekir, bağımsızlığını ilan etmesi ge
rekir. Peşinen siz masanın başına, «Biz sizden ayrıl
mayacağız; sizinle beraber bir federasyon kuraca
ğız» diye gidiyorsunuz, siz peşinen bunu kabul ede
rek başlıyorsunuz; öbür taraf da, «Nasıl olacak da 

| ben Adayı Yunanistan'a tekrar bağlayacağım?» pe
şinde koşuyor. 

Bu 2 tez masanın başına konursa, peşinen siz 
kaybedersiniz; bunu uzlaşma noktası, sizin dediği
niz nokta olmaz. Eğer siz, mukabil tezin karşılığını 

ı verirseniz bağımsızlığı ilan etmiş bir Kıbrıs Türk 
I Devletiyle masaya oturursanız, belki eşit şartlar al-
I tında bir federasyon kurmanın imkânı bulunabilir, 

bu noktaya gidilebilir; ama «Biz sizden ayrılmaya
cağız, katiy*n. Ne yaparsanız yapın, sizden ayrıl
mayacağız» diye, zaten yolun yarısını kat ederek 
bir noktaya geldikten sonra, aranızda sizin istedi
ğiniz şekilde müşterek bir çözüm gerçekleşmezıki. 
TeK yapılacak doğru hareket, Kıbrıs Türk Federe 
Devletinin bağımsızlığını ilan etmesidir. Halan bu 
Hükümet, bu hatada ısrar etmektedir. 

Batı Trakya'da zulüm devam ediyor; bu Hüikü-
ımet bununla ilgili hiçbir şey yapamamıştır. 

Ege'de tahkimatlar, olduğu yerde duruyor; bu 
Hükümet bununla ilgi! hiçbir şey yapamamıştır. 

I Sayın Dışişleri Bakanımızın şahsını tenkit etmi
yorum, bir hükümet mantaiiıtesini, bir hükümet zih
niyetimi tenkit ediyorum, Sayın Bakanın kendi şahsı 
ile, yapmak istediği birçok şeyleri bile yapamaması 
rnıürnkıündiür. Nitekim, birçok hükümieitlerde d'.e Dış
işleri Bakanlarının ne yaptıklarımı!, ne yapmiadıkları-
nı yakinen takip etmişizdir. Ancak, ifade edilen şey, 

I bu Hükümet gelince hareketti bir dış politika getire
cekti. Halbuki, ilk günlerin ve omdan 'sonra takip 
eden günlerim, muhtelif bakanların dış seyahatlerim
den başka bir hareket maalesef görüi'memiştir. Dış 
politikada hareket, bakanların dış ülkelere seyahat
leri değildir Dış politikada hareketlilik, Türkiye'nin 
menfaatlerinin korunması harciketidiir; ama maalesef 
bu Hükümet bunu gösterememiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Kıbrıs'ta taviz verilmeye 
çalışılıyor. Ancak, ifade edeyim ki, bu Hükümetim 
Kıbrıs'ta taviz vermeye gücü yetmez, veremeyecektir. 
Bu Hükümet Kıbrıs'ta taviz vermeyi kemdi grubuna 
da kabul ettiremez. Aıncak, taviz verir görü'nerek her
halde birtakım imkânları elde etme aki'Uıilığını - buna 
akıllılık denirse - veya açıkgözlülüğünü göstermek is
tiyor. Ona da söylenecek bir çift sözümüz var: Dün
yada hiç kimse sizden daha az akıllı değildir. Taviz 
vermeyecek olduktan sonra, taviz vermeyecek hal
de taviz verir görünerek hiçbir yere gidemezsiniz. 
Şahsiyetli dış politikanın gereği olarak, menfaatle
rimizi dürüst bir şekilde, onlar nasıl korunması ge-

I rekirse, öyle korunmalısınız. 
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Değerli arkadaşlarım, bu Hükümet, kredi alma 
karşılığımda Kıbrıs'ta birtakım (tavizleri vermeye ya
naştığı intibaını vermiştir: nitekim, M araş bölgesinin 
iskâna açılmasına bu Hükümet müsaade etmemiş
tir. Ancak, gariptir ki, Cumhuriyet Halk Parıisiıniıı 
güvenoyu almamış olan 1,5 aylık Hükümeti, Hükü-
metiı. güvenoyu almapşından sonra düşmesi ve ye
rine yeni hükümetin kurulması kesinleştiği bir anda, 
Cumhuriyüt Halik Partisinin Dışişleri Balkalnıı, Kıbrıs'ın 
Maraş, bölgesinin iskâna açılmasına dair talimat ver-
mjişıtir. 

Şimdi soruyorum: Bunu inanarak mı yapıyorsu
nuz, yoksa inanmadığınız halde, sizden sonra gelen
leri birtakım müşküller içerisine sokacağınızı kabul 
ederek mi yapıyorsunuz? Eğer inanmadan yapıyor
sanız, fevkalade üzıül'ünecek bir şeydir; dlevfet adam
lığı oiıddiyetiyle bağdaşmaz; eğer inanıyorsaniiz ki, 
ban öyel kalbul ettirmek işitiyorum], o zamıan 1,5 seneye 
yakındır, ne bekliyorsunuz; niçiin iskâna açmıyorsu
nuz? 

Değerli arkadaşlarım, bu Hükümet, her şeyde ol
duğu gilbi, dlış poHitikaldla d!a çelişkiler içerisindedir 

Değerli ar kadarlarım, Dördüncü Beş Yıllık Plan
da, bu Hükümet, milli harp sanayim izin kurulmasını 
birtakım idlış güçlerin iznine bağlamıştır. Burada sizin 
verdiğiniz, Millet Meeliisülnldie kabul edilen önerge
lere rağmen, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun bü
yük çoğunluğunun iştirak etmasine rağmien, Dördüncü 
Beş Yıllık Planda, şahsiyetli bir davranış gereği., ola
rak milli harp sanayimizin kurulması için gereken 
prensip, maalesef yeri nü almamış, çıkarılmış, NATO' 
nun müsaade ettiği ölçüde milli harp sanayimizin 
kurulması prensibi getirilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu fevkalade üzülünecek bir 
haldir, böyle bir ülkenin, değil içeride dışarıda say
gınlığı, hiçbir yerde saygınlığı mevzuübahis olamaz; 
bir ülke, önce kendi kendine saygılı olmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, AET ile münasebetlerimiz; 
Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü değerli arkadaşım, 
«Biz AET ile diyalogu başlattık»' diyor. 

Değerli arkadaşlarım, mesele, karşılıklı diyalo
gun başlatılması değildir; mesele, «Bizim Ortak Pa
zarla münasebetlerimizde biz kârlı mıyız, zararlı 
mıyız? Bu münasebetlerden biz ne elde ediyoruz, ne 
veriyoruz? Mesele bu noktada düğümlenir. Diyor ki, 
sayın sözcü, «1977 yılında hiçhir münasebette bulu
nulmamış, hiçbir toplantı yapılmamıştır; bu müna
sebetleri biz başlattık; bak ne güzel ileri adım attık.» 

E, bu münasebetler neticesi, biz pazar olur, onlar 
ortak olursa, siz 'bunu başlatmışsınız ne çıkar? Me
sele hizmet midir, mesele milli menfaatler doğrultu
sunda kararlar almak mıdır; yoksa bu münasebetleri, 
işte dostlar alışverişte görsün diye, başlatmak mıdır? 
Şimdiye kadar AET ile münasebetlerimizde karşılıklı, 
eşit haklara dayalı bir tatbikat yürümem iştir. Yapılan 
anlaşma neticesinde Türk işçilerinin şu anda Ortak 
Pazar üyesi ülkelerde serbest dolaşım hakkının veril
mesi lazımdır. Hadi bakalım, gidin de serbest dola
şım hakkını herhangi bir yerde kullanmaya kalkın. 

AET ülkeleri, bizim dışımızdaki, yani toplulukla 
münasebeti olan, ortak olan ve ortaklık durumuna 
gelmekte olan ülkelerin dışındaki ülkelere, üçüncü 
dünya ülkelerine bizden daha büyük imkânlar tanı
maktadırlar, 'bizden daha 'büyük menfaatler vermek
tedirler. Biz de diyalogu başlatmışız, ne kadar öğünü-
lecek bir şey yapmışız! 

Değerli arkadaşlarım, bu.hükümet, yine dış poli
tika ile yakından ilgisi olan uçak sanayiini de artık 
engellemekten vazgeçmelidir. Sanayi Bakanlığı Büt
çesinde daha çok temas edeceğimi umuyorum; ancak, 
bir ülkenin dışarıdan alınan silahlarla kendisini mü
dafaa etmesi mümkün değildir. Kimse kimsenin ka-
rakaşına, karagözüne bakarak, ahbaplığına, dostluğu
na bakarak, «Bunlar Avrupa'lı sayılır, bizden sayı
lır» diyerek ona yardım etmesi mümkün değildir. 
Aklınızı başınıza alın. Bir ülkenin dışarıdan aldığı si
lahlarla kendi milli sınırlarını koruması mümkün de
ğildir. 

Değerli arkadaşlarım, bu hükümet, maalesef, milli 
harp sanayiini kuramadıktan başka, uçak sanayiinin 
kurulmasına da gereken ehemmiyeti göstermemekte
dir. 

AET ile aleyhimizde işleyen anlaşma hükümleri 
tamamen değiştirilmelidir. Sömürü değil; biz pazar, 
onlar ortak değil karşılıklı, eşit haklara dayanan bir 
münasebet kurulmalıdır; karşılıklı ticari ilişkilerimiz 
geliştirilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, bu hükümöt, lMF'nin eline 
ekonomimizi teslim etmiş, onların üç ayda bir kont
rolünü kabul etmiş, muhalefette olduğu zaman IMF 
heyetinin Türkiye'ye gelmesini, hükümet yetkilileriyle 
konuşmasını dahi fevkalade vahim hadise sayan bu 
Hükümet, iktidara gelince, sadece temasları değil, 
aynı zamanda IMF heyetinin üç ayda bir Türk eko
nomisini kontrol ederek rapor vermesini dahi, bu 
kadar utanılacak durumu dahi kabul etmekten çekin
memiştir. 
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Değerli arkadaşlarım, burası Millet Meclisidir. 
Hükümetler şu partiden bu partiden kurulur; ama 
buradaki milletvekillerinin tamamının milli menfa
atlerin korunmasında beraberce hareket etmesi la
zımdır. 

İSMET ANGf (Eskişehir) — Yemin ettiler zaten, 
yemin. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Bu hükü
met zamanında dışa bağlılık artmıştır. Bu hükümet 
14 aydır, dışarıdan kredi almak için dolaşıyor. Dış 
ülkeler, kredi alma şartını IMF'nin yeşil ışık yakma
sına bağlıyorlar. IMF'le yapılan müzakerelerde, 
IMF'nin öne sürdüğü ilk şart, sanayi yatırımlarından 
geçgeçeceksiniz, para değerinizi habire düşüreceksi
niz, düşüreceksiniz de düşüreceksiniz.» 

Bir noktaya kadar Hükümet, IMF'nin bu direk
tiflerine uyarak para değirini düşürmüş, zannediyo
rum şimdi kendisi de görmüştür ki, hayat pahalılığı 
böylece % 100 arttıktan sonra, bir kere daha para 
değerini düşürmek gibi bir cinayet işlemeyecektir. 
Nitekim, bugün televizyon haberlerinde Sayın Baş
bakanın, para değerinin düşürülmeyeceğine dair bir 
beyanatını dinledim. Ancak, şimdiye kadar ne zaman 
böyle bir beyanatı duyduysak, arkasından üç gün son
ra da para değerinin düşürüldüğünü' gördük. Ümit 
ve temenni ediyorum ki, bu sefer öyle olmasın. 

İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — % 30 iniyor. 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk, 2 dakikanız kaldı 

efendim. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla)' — Değerli 
arkadaşlarım, IMF'le dış krediler meselesi bir fasit 
dairedir; bunun halledilmesi imkânı yoktur. Bu ba
kımdan, kendi imkânlarımızla Türkiye'nin kendi kal
kınmasına yönelmesinden başka çare göremiyorum. 

NATO'da dengesizlik hüküm sürmektedir; nimet -
külfet dengesi kurulamamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bu hükümet, Sayın Cumhu
riyet Halk Partisi sözcüsünü dinlerken, sanki işba
şında olan bu hükümet değilmiş, bu hükümettin ic
raatlarını nazarı itibara alarak konuşmuyormuş gibi, 
hayalinde bir hükümet kurmuş sayın sözcü; o hükü
mete güzel güzel birtakım işler yaptırıyor, o güzel 
güzel birtakım işleri de övüyor. Yerimden sayın söz
cüyü dinlerken bende meydana gelen in'üba bu oldu. 
Çünkü, ifade ettiği şeylerin hakikatle hiçbir alakası 
yok. Ya sayın sözcü kendi hükümetine aşırı bağlılık
tan, ortada olan bitenden haberi yok veyahut da bu 
propaganda şeklinin geçerli olduğunu kabul etmiş 
olacak ki, anarşinin, her gün, yok edildiğini ilan eden 

diğer arkadaşlarına uymuş olarak, dış politikada fev
kalade büyük başarılarının olduğunu ifade ediyor; 
ancak, ayaklarımızın yere değmesi lazımdır. Dış po
litika da da, Türkiye'nin her mevzuunda da bu Hü
kümet kendisinlen ümit edileni, bekleneni vereme
miştir. 

Değerli arkadaşlarım, hep beraber birtakım mese
lelerde doğru tutum içerisine girmememiz halinde 
bu sıkıntılarımız daha da devam eder. 

«Müslüman ülkelerle işbirliği gerçekleştirildi»1 di
yor. 

Müslüman ülkelerle gerçekleştirilen işbirliğinin ne 
olduğunu, doğrusu garip garip düşünüyorum. Sadece 
Libya'ya gidildi, daha önce anlaşılmış olan 7 tane 
milyarlık yatırımdan bir kısmının beraberce yapıl
ması bir kere daha teyit edildi. Bunun dışında hiçbir 
şey yok. Zaten bu da daha önce yapılmış bir anlaş
manın bir kere daha taraflarca teyidinden başka bir 
şey değil. 

1976'da İslam Konferansına üye olmayı kararlaş
tırmıştık; belgeyi, Hükümet, o zaman «Niçin imza
lanmadı?»' diye tenkit ediyordu; 1,5 yıla yakın ikti
dardadır, hâlâ imzalamamıştır. Ya o zaman söylediğin
de samimi değildi veyahut samimiydi de herhalde 
dosyalar fazla karışık olacak ki, henüz sıraya girip, 
ele geçmedi. 

Bu hükümet, Filistin Kurtuluş Teşkilatının büro 
açmasını kabul ediyordu muhalafeti zamanında ve o 
yolda beyanatlar vermişti; şimdi, 1,5 yıla yakın ikti
dardadır; halen bu büronun, karar alınmasına, Hü
kümet kararı alınmasına rağmen açılmadığını müşa
hede ediyoruz. 

İran'la petrol ihtiyacımızın tamamını temin etmek 
mümkünken, gereken alaka halen gösterilmemektedir. 

Müslüman ülkelerin adedi 50'ye yakındır; 1 milyar 
civarında büyük bir âlemdir. Kalkınma için pozitif 
dış ödemeler dengesi, büyük pazar gücü, en önemli 
hammaddelere sahip oluşları gibi, dünya ekonomisini 
etkileyen çok mühim faktörler Müslüman ülkelerin 
elindedir. İktidar ya bunun farkında değildir veyahut 
da dış güç'er buna da müsaade etmemektedirler. 

Değerli arkadaşlarım, peki, ne yapmak lazımdır? 
Kamuoyunda, yine dış ülkelerin baskısıyla açıl

madığı hakkında büyük bir kamuoyu kararı, düşün
cesi bulunan Sultan Fatih'in cami olarak vakfettiği 
ve fethin sembolü olan Ayasofya Camiinin açılma
sına karar verme cesareti gösterilmelidir. 

Dış baskıya rağmen, Dördüncü Beş Yıllık Planda, 
milli güçlü harp sanayiini ele alma'k ve bunu gerçek
leştirmek gerekir. 
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Müslüman ülkelerle münasebetleri daha da geliş
tirmek, bu münasebetleri siyasi, ekonomik, teknolo
jik, kültürel, araştırma sahasında fiili işbirliği adım
ları halinde fiilen göstermek gerekir. 

Milli sanayimiz kurulurken, kardeş Müslüman 
ülkelerinin ihtiyaçlarının da karşılanmasını hedef al
mak, bu suretle silahlarımıza dış pazar temin etmek 
gerekir. 

Başlanmış bulunan, Müslüman ülkeler ekonomik, 
teknolojik toplantılarını, noktasal çalışmalar yerine, 
sürekli faaliyet gösteren müesseseler haline getirmek 
gerekir. 

Bütün ülkelerle münasebetlerimizi geliştirmek, bu 
meyanda komşu ülkelerle, Batılı ülkelerle, Japonya 
ve Amerika ile ticari ve ekonomik münasebetlerimizi, 
milli menfaatlerimizi gözetmek şartıyla geliştirmek 
gerekir. 

Kıbrıs Türk Devletinin bağımsızlığını ilan etmek 
gerekir. 

Ege adalarında, beynelmilel anlaşmalara aykırı 
olarak Yunanlılar tarafından yaptırılmış olan tahki
matları söktürmek gerekir. Ege'deki haklarımızın hiç
bir zerresini feda etmeden korumak gerekir. 

Nihayet, Batı Trakya'daki Müslüman kardeşleri
mize, beynelmilel anlaşmalara aykırı olarak yapılan 
zulme son vermek, insan haklarına uygun olarak ya
şamalarını temin etmek gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, 20 dakika gibi kısa süre 
içerisinde özet olarak yüksek huzurlarınıza arz etti
ğim hususlar bunlardır. 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AP, 
MHP ve MSP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

IBİAİŞKIAİN — Teşekkür .ederim Sayın Asıilıtürlk. 
Adalet Partisi Grubu aldına Saiyın Seiyfi Özitünk. 

(AP sıraları ndian «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar) 
Sayın Özitünk, söz sürteniz 20 dialklikadır; buyurun 

efenldüm. 

AP GRUBU ADINA SlEYFİ ÖZTÜRK (Esfojşe-
ıhir) — Sayını Başlkan, değerli arikadiaşlarırn; 

13 ıaiy ıdvivel Yülce Meclislini huzurumda, dış poCOti-
tkla meselelerini en Ikısa, zamanda biz hallederiz vaa
dinde biuıluınan biır Hükümet vardı; 13 ay sonra, alay
lara. mazeret araıyan değil, «çözdün mjü çözmedim imi?» 
diye hesabı Yiüee Mıeclıilsiin huzunumlda verecek, H>r Hü-
ikıümefcin karışıırruzjda, ollimıası, lazım. (AP sıralanınidan 
'«'Braivloı» sesleri) Sayın iktidar sözcüsüne 'bu; hususa 
haitatatmalk isiteriiım,. 

IMu/hıt'erem arikjajdaşliarıım, 13 aydan beni memlelket 
Ikaidöriini etilimde tutan hu Hü'küımet, uluslararası dış 
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iİLşfcleır baıkjiım̂ ınjdıan ülkemin hiçbir meselesini ülke 
yararına çözememiştir. 

Değerli arkadaşlarım, dünya siyasi konjonkJünün
de son idarece ömıemli olaylar oluyor, gelişmeler olu
yor; Türikliiyenin doğusunda, batısında süratli gelişmp-
kv var. inan olayları, bilhassa ülkemizi sıcak bölge
nin içine atmış; CENTO ve RCD'nlin geleceğini bu
günden şüpheli hale getirmiştir. 

Batılda na oluyor? Yunanistan, süratte ve sınırsız 
şekilde silalhlanıylor; adalar baştan aşağı silah deposu 
halline geldi. Fransa ile, Almanya İl© işbirliği yapa
lak savaş sanayi i rai ifcurıdiu, kendi uçağını yapmaya 
başladı. 

Değerli arlkadaşliaırıım, Batı Tnalkya'da Türklere 
zulüm, yapılıyiori. 

Yunanistan! AET'ye tam üye oümıanın eşiğine gel
di. Elbette, bunun sii'yaısi, askerli ve ekomoımuk te
sirleri oiacalkıtır TürMyie üzerimde, Yunamiistan bunları 
'yapanken biz ne lyapuyoruz? Sayın Başbakan Monıt-
flöda, «ıKariaımanl'is, büyük devlet adaımıdır, onun iyi 
ni'yıetüne linanıyorumı» diyor ve Yunanistan ile ara-
ımıztda çılkar çâıtırşlmasr 'olmadığımı söylüyor. 

Değerli arkadaşlarım,, Ege'de kıta sahanlığı me
selesi, FİR hattı meselesi, Kıbrıs ımısselesi, bu Hükü
metlim gözümde Yunanistan'la bizim araımızidıa çıkar 
çatışması değilse, o hallide; çıkar çatışmaisı nedir, omu 
öğreneılum. Saiyın Dışişleri Bakanımın Senatodaki ifa-

| desiyle «Egıe'deikji; hava ısalhası meselesi bir tekmik me
seledir. 'Burnum miüzialker© yoluyla halli ımüımikıümidür» 
demjişllerdi. 

[Değerli arikaldaşlarıım, 13 ay zarfında bir halva sa
hanlığı ihtıiılalfı meselesli, halva ısıalhaisı meselesi halledli-
tomıedi. Somna ne oldu? Oumihuniyeıt Hükümetöniln 

i IBaçlkamı Libya'ya gidecek; Uçağın normal rotası lz-
! mir; halk, idldliıa, ettiğiım&z Ege hava sahası, Akdeniz ve 

TrıafcHüs. 
DeğerHi arkadaşlarım,, Türk uçağı, Başbakanı taşı

yan Türk, uçağı, bu Hülklüımjejjn bederiksiizlılği yüzün-
den bu rotayı değiştirrneye mecbur oldu ve rota, Bul
garistan, YuigasliaMya, İıtajUyia, Sicilya üzerinden bir Av
rupa turlu yaptılfcfcan sonra Libya'm in başkentine gitme 
limsfcanı buldu. Demek ki, halk iddia etıtıiğ'mıiz Ege hava 
sahanlığı meselesini dalhi, o salha mıesdıetslini dalhi Hü-
ıkümıdt olarak balledemedimiz. Hangi meseleyi hallet-
'tiimıiz? (AP sıralarından alkışlar) 

iBu Hülküımet diönemıind'e, Tünk - Amerikan müna
sebetleri üzerinde donmak istiyorum. Sayın Başbaka
nın Montrlö'ıdie sıölyiödiiği bir talihsiz cümleyi burada 
beliırlterek altını çıizeoeğliım; ondan sonra, «olaylar ne 
seyir taklip etti?» onu huzurunuzda tespit edeceğim,. 
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Diyorlar ki, «Amerika gölge •etmesin, 'başka ihsan 
isteımjeyiiz.» 

Değerli arkadaşlarıım, bu Hükümet, Sayın Başba
kan 'bu cümleyi ıslöyledlikltan sonra, Amerikan Koınıgre-
sin'in, ön şartla, milli Kıbrıs pölitikaımıza ambargo 
koyara, ipotek koyan, mili hâlkimiyelti rıencûdte ed;m 
Kongre kararana baş eğdi, boyultı eğdi ve kabul etti. 
«GöDge «İtmesin» diye başkaldıran Başbakan, Ameri;-
kan Komgres&nıin kararına baş eğdi, mili; itibarmıza 
gölge düştü ive Amerika Kongre kararı bir karabulut 
hallimde ide miillü dalvamızın üzerine çöktü. Bu mu 
haysiyetli politika? (AP sıralarından «Bravo» ses
letti, alkışlar) 

YıMarca meımıkkat sathımda istismarı yapıldı; Sa
yın Bcovıiıt'in ifade ettiği 'kelimeyle kullan aoağ.ı<ri, 
Dışişleriinldelki, politik, âlemdeki ve dünyadaki adı, 
Tiirlk - Amerikan Savunma Anlaşması gereğince ku-
rulllmıulş teliste"; ama, Sayım Ecöviıt'im dilinde 'seneler
ce, 'bu, «Amerikan üsteni» olarak geçti. 

Değerli arkadaşlarımı, ambargo üzerine ciddi ve 
haysiyetli bir politikanın temsilcisi olan Derr.ıirel Hü-
tkjüimjettlleri, 25 Temimuız; 1975 tarihinde Amerikan üs-
lerinji kapattı; Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim eati; 
AyyıMızllı bayrağı çekjti. «bıuriaiya AmerÜkalı giremez» 
dedi. ( \ P sıralarımdan «Bıralvo» sesleri, alkışlar) «Bu
nun içini» dedi, «ülkü savunma anlaşmamız var. O 
'savunma anlaşılmasının amacına aykırı oOaraık amıbar-
go uyguluyorsun benim hakkımda. Amaç ortadan kal
kınışa, alnllaşma kendiliğinden münfesih olur.» Bunu 
biz AmierlJkalı'lara söyledik ve bunU Amerikalılar ka-
bull etti. 

Değer'li arkadaşlarım, Kissıniger ile Çağlalyamgil 
aralsımjda 1 20Q IQCİQ C|0)0 dolar mali portesi olanı; 4 
yıl için, 'bu üslerin yeni sıtaltlülsüyle birilikte biir anılaşma 
hasırlandı, Delmek kji, Amerika, bizim feshtettiğimıiz am-
laışmiainın or|taldan kallktığıını tobulleniarek, yeni 'bir an
laşma yapılmasına lüzum ve zaruret gördü. 

Muhterem arkadaşilarım, bu Hükümet, Demire! 
Hüıklümıeılıinıin kapadığı Amerikan üslerini, hiçbir kar
şılık almaksızın, ihiçbir teminat gödenim eksiziin ve 
hukuki hiçbüır dayanağa istin at eitmelksizin bir tasar
rufla açtı ve Türkiye'yi munzam riske soktu. Sol 
yumruklarını halvaiya kaHdıop da, slenıelısrce millJii 
huızjurjsuz öden, «Bağımlsız Türkiye» diye 'bağıran sol
cularım işiimdi nenede olduğunu ıgörımleik istiyorum. (AP 
sıralarıırtdamı «Bravös» sesleri, alkışlar) 

AKIN SİMAV (İzmir) — Canter'ıin önünde masa
yı yumrulkllJalyan nerede? 

SEYFÎ ÖZTÜRK (Davamla) — Değerli arkadaş
larım, Sayın Başbakanım Montrö'de söylediği cümle-
niin ikinci unsuruna geliyorum, «Gölge etme başka 
ihsan istemezdin, «'İhsan istemez» kısmına geliyorum. 

A'mjerikja'dan ihsan istemiyor; arkadan Amerika
'ya gidiyor Başbakan; ne kaldar itanınım iş iş adamı var
sa, bankier <var|sa onlarla görüşjüyör; ©İlini sıkılığı her
kesten dıe Türkiye'ye para istiyor. Bir yatta zengin
lerle buluşuyor; «bir akşam o yattaki yemıeujte diyor 
'ki, «yabancı sermaye Türkilye'ye gelişin; güvence ve
riyoruz, Memıleikeıtitie yatırım yapınız.,» 

Değerli amkadaş'larım, bu 50, milyarderin; özel yat
ta verilen ziyafetinde Başbakan bu ricalarımı yapar
ken, aynı kabineye mensup fclir başka bakan da, 
ATAŞ'ın y'akpnıda milllilıdşifcirileceğimi söylüyor, -«Türk 
miilleline bir müjdemiz varı» diyor. Bu mu tutarlı poii-
tikanız? «Yabancı sertmaiyaya güvence yeren Başjbakanı» 
yabanla 'sermayeyi kovacağım» diyen bir bakan. (AP 
şuralarında «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Mıuhterem arkaidaşlaom, bu Hükümetin beyanları, 
davranışları gibi çelişkilerle doludur ve Türk kamu-
oyunu yanıltmanın,, yalınız siyasi ahlak bakımlından 
d.ğil, cezai 'sorumluluk baik;mınıdan da önemıi üzerin
de durmak işitiyorum. 

Sayın Başbakan Belgrat'a gittiler, Mareşal Tiıto ile 
görüştüler; bir haber ulçıuruldu «Yugoslavya Kıbrıs 
tezimizi destekliyor.» altını çizin; arkasından Sayın 
Dışişleri 'Bakamı Hindistan'a giıttl, dedi ki; «Hindis
tan Kibrııs tıeızllmizi benimsedi Bu ileni bir aşamadır». 

Değeri arkadaş'lanıım, bakınız, çdk kısa bir süre 
sonra, Belgrat'ta Bağlantısızlar toplantısı oluyor ve 
Bağiantiisıizlar toiplaintısınlda, Türkiye'yi işgaldi lilan 
eden Yuıgoislavya ve Hindlisitan mülşıtereken bir karar 
sureti hazırliyorlar ve Belgrat'ta karar alımııyor. 

İ. BTE'M EZGİ) (Samlsun,) — Saygınlıikh politıilka. 

ISEYEİ ÖZTÜRK (Devamla) — Muhterem arka
daşlarımı, o kararın metninde, Türk askerferinin Ada
yı tıeıik etmesi var; Rum göçmenileriin yerlerine dcn-
imesi >var; Birteşmiş MilletHer 'kararlarının; uygulan
ması içlin Türkiye'ye müeyyide tatbik edilmesine 
dair bazı işaretler var. 

Değerli arkadaşlarımı, bakınız, Tür|k kamuoyu na
sıl yanıltılıyor. Sayın Başbakan. Sovyet Rusya'ya git
ti, Br'ejnıev tarafından kabul edildi. Derhal TRT ek
ranlarından! ve radyodan 'bir haber uçuruldu: «Brej-
Tiıav, Sayın Ecövit'e Kıbrıs politikanızı deisıteklıediiği-
mi beyan ediyorum dadıi, d'estdkliyorum dedi, o va
atte bulundu.» 
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iBumu dinleyen herlkes, «d-emıdk ki, Kııbrıs politi
kasını, Wzöm politikamızı Rusya'da diesitielkıliyorirnuş, 
dh me âlâ,» dedi. 

Değerli arlkaidaşlaırum, 3 gün, sonra Sovyet Rus-
ya, 'böyle 'bir şieyim söz konusu olmadığını söylladii v;e 
Hiülklülmıstii yaılianlı'laldı. 

Değerli arikaidaşiariım, bütün bu olaylar olup bili
yor, Türık 'kamüoyuında tereddütler" yaratmak Oçi' n 
radyo kullanılıyor. Bu Hülküirnfat, devletim radyosunu, 
dış poliıtilkamımı iıstismjanınjın aracı baıümıe geitlir'rniişıtir; 
gözle görülür, ©İle tutulur hiçbir metilde istihsal atmia-ı 
ımıiışitllr. 

MUSTAF A KEMAL AYKURT {Denizli) — Rad
yo yalancı, şaıhiıt'llilk yaıpıiyorı. 

fSEYFİ ÖZTÜRIK (Davamla) — Muhterem a;r-
fedlaşjlaııiıirm, NATO i'lie ill;<şjkilerıilmıiz başlka çeliışlkifcn-
le ıdölulduır. Buı seme deydi Başikıanlığı Sayın Başibaikan 
yaptı; NATO'da Komisey <Başlka!mlığıma giderfkiem, 
bir beyanat verdi, dedi 'ki: «Ş'iımal Ikomışumıuzida'n 
bize tehlike gelmez. «Kuzey konuşumdan sama tehl
ike gelmez ıdıe, NATO'da ne ıişin var?» Cevabı yok 
Ibumum. NATO Ko'nısieyime Başkanılı'k eden zait, Türk 
ıBaşIbalkamı, «ştimaJl körmşulmjdam kuzey fcotmışuımdan teh-
üilke gelmez» diyor. NATO'•mum (kuruluş sebeıhi, o, 
'semin, «tehlike gelmez» diadiğin tehlike içim, oma 
fetişi. 

Sönıra Sayım Bajşibalkan davamı ediyor çelişıkifc':s: 
«NATO'da 'bu yıl, Varşova, Paiktıyla silah dengesini 
sağllayalbilmelk içim 100 mıiiıiyar dolarlıik bir silahlan-
mıa e'k progrjaımı hazırlandı.» 

Kömisey İBaişikıaımt Sayım Bcavit. 

İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Tesadüfen. 
SBYFİ ÖZTÜRK (Davaımla) —- Tesadüfen tabii, 

diavri olarak; delvri dediım, devni olan şey o; tabii, 
sıra 'bize gelımıiş. 

100 rnıülyar ıdlolarluk silahlanmua projesi; Başkam -
lığınjda, Könlseydlem göçüyor; arıkıası nidam Bürleşmi'ş Mil-
letllene gidiyor Türlk Bıaişlbalkanı, silalhsıziamımamım lü
zumu hakkımda konuşma yapıyor; «©u ne periniz, 'bu 
ne laibanja turşusu» derler Türlk diliyle (AP sıralarım
dan «Bröva» sesleri, allkışlar) Türlk diliyle böyle de
nir. 

iMüh'terfam, arkadaş'larıim, NATO'da ömemii bur pro
je, AWACS Projesi febuil edildi. Bu, örn istihbarat 
alma. Bunum içim de, Türlkiiye'de yimia Ibür bölge NATO 
arrıırimie tahsis edildi. Bu rmefsıelle Batı Almanya'mm da 
dahil olduğu 'bür mesele. AWACS Projesi ikaibul 
ledümeden, Batı Allmlamya, MıeclÜsiırtde bumu görüştü, 
iMeülisiimjde görüştü; ama 'bizliım Dışiişleırü Balkanlımı

zın bu 'meseleleri Mecliste değil, muhalefete değil, 
Ikendi Grubuma götürdüğüme ferıli dıeğiliım; mıfâşjhulat 
üzerlime ğMiyor. (AP sıralarımdan «Briajvo» sesleri) ve 
sonra da herlkastlen ta'sMip bekliyor. 

Degetflii arlkadaşları.m, Hükümetin çelişkilileri ibir-
birıiınli deiviam letltkirmakjtedir; ve 'bilhassa 'beyan ve diaıv-
ranışlar bliırlbliriimıi ıtuttmıarmakıtajdir. 

«Oanter'la temas yapıldı,» «'Başikam Carter'la Sov
yet tıdh'liiklasi üzertimldıe diunuıMu.» «Türlkıiye'yte silalh la
zım, demdi;,» «Ambargomun kallkma-sı gereikir» dendi. 

Mulhterıem arlkadaşlarırn, Hazivam ayı somunda 
Türlk Başibakamı S'övlyelt Rusya'yı zıiyariet ledİ'yior, 
orada bir siîyaisi belge iımzabyor; bu molkta üzerjimde 
Idurımalk istiyorum. O ıs'iiyalsi beligadie, «Her ilki Devlet, 
zararilı üerıeyanlar içim ve taarruzi .mıalkisattlar için ken
di topralklarıımı ıverlmleyeceâinje» dair taablbült var. Bu 
ıtaıaıhıhüde NATO devfetleoi gülmez mıi? Yani bir 
Varşova Paikltı üllkelsi, bilfarz Almamya'ya (taarruz 
•ederse, NATO'mun üyesi Tür'kiyie'nlim .dunumu nie 
olur? Siyasi belgeiye götte, «sen, toprjaiMarını biç'bir 
şeikıiilde Sovyet Rusya aleylhi'mdie ha'ımanie hareketler 
içlin, tajhsiis e'dlLp kulilıamidıraımazsın,» bu taahhütite bulu
nuyor. 

ıCarterUa görüşünken ibaşlka, Bnejmev'le gönüşür-
ikem baışkla. Bu'ma çoik yönlü, çdk kanarjlı değil, çok 
yüziü, hatta yüzsüz politika deriler. (AP sıralarımdan 
«Bravo» siasleri laillkışlar) 

ıMulhter'eirm arikaldaşlarum, IMF'l'e mlünaseıbeltler, Wells 
Fango mieselasi, Culmlbufiyeit tarİbimdıe ü/<Tİnıdis dıun-
mtaımı'iz getielkıem ön'elml meselelerden ibljıls^air1. IMF'le 
ımüma's'elbıet şui: Ulus'llararaisı ıbiüyülk bir 'kreldi tşclklklüılü; 
Ibu Hjük|üım,et, ımiiüMiten sa'klad.ığı gizli bir «Niyet 
Mdk!tu)buı»mu vertmliiş;. bir gazetemiz neşretti, biz de 
oma şalbit öldük, agâh olidük dajha doğrusu. Bu «Ni
yet Mıöktu'bu»muım 5 imdi ımıadldlesli var, _«Niyet M;£İ<-
;tubu»num 5 ndi m,addeisiinde diyoır M, «Türkiye, 
TMF'e vaki ta'albhütlıerimJİ yerime getiîiiniczıse, tiıiinci 
dİıiiim dışi'nda. krödi isteme halklkımı kaybıadler,» 

Değerli arlkadaşlanm, nedir sizim taahhüdünüz 
IMF'e? Bürçolk taalhbütler'inıiz var; o taahhütlerimi izin 
biiçlbiriısıimi yeırjime gdtinmiemiışsinz; Devletlim, C!İconjo'rrJİS'' 
•mi, maiîflyeısimi IMF'Sın, emrime, vesayetime veriml'işsimiiz; 
ayrıca, «IMF'ıi atlatırız» zannıeltimıişisıi'nliz; ama, fcm-
ıdirtiz atlaımışısıınıiz. 

ISaıytm Müezzimıoğlu'mom burada buıhanmasını Isüer-
di'mi: ama yeni geldli, söykyeoegiim, A.meırîiikk'daın be-
yamat veriyor: «Yeşil ışıik yandı. Ma'li itibarımı iz arttı. 
Tramsferler başlıyor. Yenli bir devir açılıyor...» 

Değerli arkadaşlarını, bunlarım hiçibirK.nîm arlcası 
gelmeıdli. 
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Muhterem arkadaşlarım, IMF ile münasebet
lerde önemli olan husus, anlıyoruz ki, metinden, da-
dbğrusu «Niyet Mektubu»nun metninden, «Bütçeyi 
donduracağız» demişler. 260 milyarlık bütçeyi sen 400 
milyara çıkar; 100 bin kadro koy, militan beslemek 
üzere; savurganlığa git, israfa git, enflasyonist bir 
politika takip et; sonra da, taahhütlerini yerine getir
mediğin için IMF'ye dön kız, bağır, «Bize yeşil ışık 
yaktı; ama para vermiyor» de. 

Muhterem arkadaşlarım, borç arayan, kredi alan 
ülke yalnız Türkiye değil, dünyada pdk çok ülke kre
di almakta, kullanmakta ve erteletmekte; ama bizim 
kredi alma şeklimiz bir acaip; sanki Türkiye Devleti 
iane ile ayakta duruyormuş gibi, Hükümet mensup
ları, Sayın Başbakan, karşısına çıkan elini sıktığı her 
diplomatın, Türkiye'ye yardım yapacağını zannediyor, 
böyle bir hayale kapılıyor, yardım yapmayınca da 
feryad ediyor, kızıyor, bağırıp çağırıyor. 

Duvara dayanma politikası ile ilgili konuşma odur. 
«Kimse» diyor, «Bu Hükümet iş başında bulunduğu 
müddetçe, bizi duvara sıkıştıramayaoaktır. Eğer sıkış
tırırca, biz duvarın arkasına geçeriz.» Tehdit savuru
yor, Şantaj ve tehditle politika yürütmek istiyor. (AP 
sıralarından alkışlar). 

Muhterem arkadaşlarım, bu noktada bir şey söyle
yeceğim, duvarlara dayanmış olabilirler; ama duva
rın arkasına geçmelerine imkân yoktur, duvarın ar
kası demirperdedir; onlar geçerse güle güle deriz, 
Türk milletini geçirmeyiz. (AP ve MHP sıralarından 
«Bravo» sesleri alkışlar) 

Eskiden düyun-u umumiye vardı; büyük devlet
ler bir araya gelirler, «Şu Osmanlı İmparatorluğu 
hasta adam; şuna nasıl yardım edelim?» tarzında, ken
di aralarında meşveret ederlerdi; yani düvel-i muaz-
zamanın, büyük devletlerin üyeleri, Osmanlı Devle
tini hasta ilanrederdi. 56 sene sonra, Cumhuriyet Hü
kümetinin Başbakanı, düvel-i muazzamanın üyesi de
ğil, Cumhuriyet Hükümetinin Başbakanı, Türk Dev
letini hasta ilan etti. Hasta ilan ettiğin, batmış göster
diğin, «Ekonomisi iflas etti» dediğin bir ülke için el 
açıp, sahil-i ağyar gibi para istemenin anlamı ne? 

Muhterem arkadaşlarım, Wells Fargo meselesi 
bir hazin meseledir; bu, Hükümet itibarıyla, son de
recede yakından önemli bir hadisedir. Dışişleri Bakan
lığıyla ilgili kısmı var, onun için temas ediyorum; 
Sayın Dışişleri Bakanı, 1173 sayılı Kanunu incelerse -
13 numaralı kanunun tadilidir - 1969\ia Devlet Baka
nı olarak ben burada savundum; Devletin vahdeti 
esastır, dışarıda temsilde, vahdet, birlik esastır; Dış

işleri Bakanlığının koordinatörlüğü esastır. Binaena
leyh, falan banka umum müdürü dışarıda şu muahe
deyi imzalayamaz, şu anlaşmayı yapamaz, yapıyorsa 
Dışişlerinin uzmanları mutlaka rehber olmalıdır. Bu
nu getirmişiz; fakat herkes aradan çekiliyor, Maliye 
Ticarete, Ticaret Maliyeye, ortada Ziraat Bankasının 
garip Umum Müdürü kalıyor; Wells Fargo işi, sır
tında... (AP sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, Wells Fargo meselesin
de, iki yüzlü politikanın tipik unsuru şu: Tarım ürün
lerini Wells Fargo'ya rehnediyorsunuz, sonra Sov
yetlerle uzun dönemli ticaret anlaşması yapıyorsu
nuz, takas koyuyorsunuz, kliring işlemi koyuyorsu
nuz, tarım ürünleriyle Sovyetlerden takas yoluyla mal 
ithalini anlaşmaya dercediyorsunuz. 

Şöyle oluyor Türkiye'nin manzarası : Pamuğu, 
tütünü, benzer tarım ürünleri hem Wells Fargo'ya 
rehnediliyor, aynı zamanda rehnedilen mallar da, uzun 
dönemli SöVyet Ticaret anlaşması gereğince, Sovyet
lere satılmak üzere o emre amade kılınıyor. Yani, 
bir malı siz iki müşteriye aynı zamanda satıyorsunuz; 
birine rehnediyorsunuz, birine satıyorsunuz. (AP sıra
larından «Üç kâğıtçı onlar» sesleri) (sonra da, «Say
gın dış politika» diyorsunuz. Bunları dışarısı fark 
etmez mi? 

Değerli arkadaşlarım, bu Hükümetin, övünmeden 
öteye yaptığı hiçbir şey yoktur. Sayın Başbakanın 
son Libya Seyahati hazin bir hadisedir; yedi saat Cal-
lud'la beraber görüşüyor çadırda, Kaddafi ile görüşü
yor, birkaç milyon ton fazla petrol alma(k için; bu
nu, radyo, televizyon övünerek söylüyor, 

Muhterem arkadaşlarım, 26 Ocak 1979 tarihli Ba
tı gazetelerine bakınız; Sayın Başbakan Libya'ya git-
giği gün, Yunanistan Koordinasyon Bakanı Kostan- * 
im Mitsotakls, 15 milyon ton, ülkesine petrol alımı
nı sağlayan ve ucuz, kolay ve ehven ödeme şartlarını 
temin eden bir anlaşmayı, Koordinasyon Bakanı ola
rak gitti, Libya ile yaptı. Libya'nın Yunanistanla iliş
kisini bir Koordinasyon Bakanı sağlıyor, 15 milyon 
ton petrol sağlıyor; bizim Başbakanımız, Callud'un ça
dırında 7 saat oturuyor, «2 milyon ton fazla aldım» 
diye öğümüyor. (AP sıralarından gülüşmeler, «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, krediyi yanlış adresten 
istiyorlar. 4'lerden istiyorsunuz; 4'ler bizim gıyabı
mızda reçete hazırlıyorlar; onlar b'ir başka heyete 
havale ediyorlar. Herr Schimld'e geliyor iş; Herr Sc-
himith, Almanya'dan Japonya'ya çağında bulunuyor; 
Callud'a gidiyorsunuz, Callud İslam âlemine çağında 
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bulunuyor; gidiyorsunuz NATO'dan istiyorsunuz, 
NATO'nun böyle bir fonu yok, OECD'ye havale edi
yor; OECD, üye devletlere havale ediyor; hülasa 
nasiıha'ttan öteye şu ana kadar devlet Hazinesine bir 
damla damlamıyor. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Saygınlık .bu, say
gınlık (\j. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, AET ile ilişkiler fevkalade ciddi noktaya 
gelmişit'ir. 60 ncı madde gereğince, Sayın Hükümet, 
5 yıl süre ile vecibelerimizi erteledi, bunu da bir ba
şarı gib'i takdim ettiler, «bu ertelemeyi kabul ettirdik» 
diye. Anlaşmanın 60 ncı maddesi sarih, tek yanlı ola
rak tasarruf mümkün; bu tasarruf yerine getirildi, 5 
yıl süre ile ekonomik taahhütlerimiz ve oraya yapa
cağımız çeşitli ihracat ertelendi. 

Değerli arkadaşlarım, ne dediler? «AET ilişkileri
ni canlandıracağız» «AET ilişkilerini canlandıraca
ğız» vaadinden, AET ilişkilerini dondurma ve askı
ya alma noktasına geldik. Bu mu başarı? 

Nihayet, AET Komisyonu paketi verdi; hepiniz 
basından öğrendiniz, bu paket boş bir paket; Türki
ye'nin menfaatlerine hiçbir şekilde uygun değil, ihti
yaçlarına cevap vermez. Daha Dördüncü Beş Yıllık 
Planı kabul edeli şurada, kaç ay oldu? Planın dış 
finansmanı 15 milyar dolar. 15 milyar dolar dış fi
nansmanın 8 milyar dolarını AET'den temin etmeyi 
öngörüyor plan. 8 milyar dış finansman temin etme
yi öngördüğünüz AET'ile ilişkilerinizi donduruyor
sunuz; Planınız şimdiden iflasa mahkûm oluyor. Bu
nu bulmadıkça da, Türkiye'de ne işsizliği önlemek 
mümkün, ne sosyal adaleti yerine getirmek mümkün, 
ne de Türkiye'nin geleceğini aydınlanmak mümkün. 

Değerli arkadaşlarım, vakit zannediyorum doldu, 
Başkan da ihtar ettiler. 

BAŞKAN — Evet Sayın Öztürk. 

SEYFÎ ÖZTÜRK (Devamla) — Bir cümle ile bağ
lamak istiyorum: 

Değerli arkadaşlarım, burada önemli bir hadise 
cereyan etmiştir; şöyle söylemek istiyorum: Geçen 
sene Sayın Dışişleri Bakanı, «Dış politika meseleleri, 
ulusal meselelerdir; muhalefetle diyalog bizim için 
görev olacaktır» demişler ve vaatte bulunmuşlardır. 
hatta ulusal desteğin sağlanması için devamlı bir diya
logu önermişler, bunun samimi takipçisi olacakları
nı söylemişlerdir. 

Dış politika konularında Meclisimiz devre dışın
da kalmıştır. Muhalefetle diyalog şöyle dursun, bu 
Hükümet, Meclisle dahi diyalog kuramamıştır. Bir 

defasında, hatırlarsınız, gündem dışı Sayın Başba
kan 10 dakika bir konuşma yaptı Montrö dönüşü, 
Sayın Dışişleri Bakanı da 4 dakika bir konuşma yap
tı; o 4 dakikalık konuşması dış politika konuları iie 
ilgili değil; «İngiliz Büyükelçisi, Anamuhalefet Par-
jt'isi Başkanının elin; nasıl sıkar? İngiltereye harp ila
nı gerekir mi gerekmez mi?» (AP sıralarından gülüş
meler) işi buraya kadar götürdü. Bugün yabancı mis
yon arasında resepsiyonlarda alay konusudur. Elini 
sıktığı zaman elçi soruyor, muhalefet liderine benzi
yor mu benzemiyor mu, «Sen hangi partidensin?..» 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar, gülüşme
ler) 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Dışişleri Bakanı be
ni bağışlasın, o makamda senelerce oturdum vekâle
ten, bu makamda 10 sene oturdum; ama acı bir şey 
söyleyeceğim arkadaşlar; Sayın Başbakan buraya gel
di, üslup ile, nazik bir üslup ile, kendi üslubu ile, de
di ki; «Olaydan son derece üzüntü duydum.» Demek 
ki, Dışişleri Bakanının yaptığı bu muameleden son 
derece üzüntü duyduğunu beyan etti. Bu nazik bir 
hadisedir, kibar bir hadisedir; Sayın Başbakan bunu 
burada yaptı. 

Ee, değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakan bir skan
dali, üzücü hadise olarak burada dile getirdikten 
sonra, Dışişleri Bakanına düşen bir görev var, onu söy
lemiyorum; ama kendi Başbakanına karşı şahsi izzeti
nefsini koruyamayan bir zatın, Devldtin haysiyetini 
koruması mümkün değildir. 

Grubum adına saygılar sunarım. (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın (Mürit. 
Sayın Dışişleri Bakanı, buyurun efendim. (CHP 

sıralarından alkışlar) 
Sayın Bakan, söz süreniz 30 dakikadır efen

dim; buyurun. 
DIŞİŞLERİ BAKANI GÜNDÜZ ÖKÇÜN 

(Eskişehir) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin değer
li üyeleri; 

Her şeyden önce şunu Yüce Meclise temin et
mek isterim ki, Dışişleri Bakanı ve Türk Hükümeti, 
Türkiye'nin uluslararası planda saygınlığını, men
faatlerini ve haklarını koruma konusunda son derece 
titiz davranmaktadır ve bu konuda özellikle Adalet 
Partisinin daha önceki dönemlerde izlediği politika
dan, ulusal açıdan daha yararlı ve Türkiye'nin çıkar
larına, haklarına özen gösteren bir politika izlemekte
dir; bu konuda Yüce Meclisi temin etmek isterim. 
(AP sıralarından gülüşmeler. Başkanın tokmağı vur
ması) 
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BAŞKAN — Sayın üyeler, rica ediyorum, rica 
ediyorum sayın üyeler; Sayın Bakanın konuşmasını 
engellemeyelim, rica ediyorum efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI GÜNDÜZ ÖKCÜN 
(Devamla) — Türk dış politikasının en önemli özel
liklerinden biri, uluslararası ilişkilere başkalarının, 
başka devletlerin veya devletler grubunun gözlükle
riyle bakmak değildir. Türk dış politikasının, Hükü
metimizin izlediği Türk dış politikasının esasını ulu
sal yararlar ve ulusal haklarımız teşkil etmektedir. 

Bu konuda sayın konuşmacılardan bazılarının Hü
kümetimize karşı yapmış oldukları eleştirilerin de doğ
ru olmadığını, haksız olduğunu belirtmek isterim. 

Bir yılı aşkın süredir izlemiş olduğumuz dış poli
tikada önemli aşamalar kaydedilmiştir; hiçbir konuş
macı bu aşamaları belirtmemiştir. 

Hükümetimiz zamanında ambargo kaldırılmıştır; 
Hükümetimiz zamanında, Sovyetler Birliği ile, Ka-
raderiizde Kıta Sahanlığı Anlaşması imzalanmıştır; 
Hükümetimiz zamanında, Avrupa Konseyi çerçeve
sinde, bizden önceki iktidarların en önemli sorun ola
rak gördükleri insan hakları sorunu rafa kaldırılmış 
ve bu dava tamamen kapatılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye, özellikle dış politi
kayı izlerken şu unsurlardan hareket etmektedir: Hü
kümetimiz, uluslararası ilişkilerde savunma ve eko
nominin birbirleriyle yakından alakalı olduğu görü
şünden hareket etmektedir. Ayrıca, uluslararası iliş
kilerde Türkiye'nin bağımsızlığını, egemenliğini titiz
likle korurken, uluslararası ekonomik ilişkilerimizi 
yeni bir anlayışla oluşturarak, daha güçlü bir ekono
mik yapı kurmak amacını gütmektedir. Bu açıdan çe
şitli ülkelerle yapmış olduğumuz temaslarda kredi so
runu tartışılmamış, karşılıklı iktisadi ve teknik işbir
liği sorunlarının tartışılmasına önem gösterilmiştir. 

Türkiye aktif bir yumuşama, detant politikası iz
lemektedir Bölgemizde ve dünyada yumuşamanın 
gerçekleşmesine, barışa ve uluslararası işbirliğine hiz
met edecek bir politika izlemekte ve bu çerçeve için
de Türkiye'nin haklarının ve çıkarlarının korunaca
ğına inanmaktadır. Bu pol'itikayı biz bölgemizde 
aktif bir şekilde uyguladık. 

Komşularımızla ve bölge ülkeleriyle ilişkilerimi
zi geliştirdik. Batı ülkeleriyle olan ilişkilerimizde 
karşılıklı saygı ve güven ortamını yarattık ve bu ül
kelerle ilişkilerimizi ekonomik, teknik ve kültürel 
alanlarda geliştirmeye büyük özen gösterdik. 

Sayın milletvekilleri, dış politikada sözüne gü
venilir bir ülke durumuna geldik. Daha önce, bir 

bakanı Libya'da, diğer bakanı da Mısır'da ziyarete-
ler yapan, resmi temaslar yapan ve birbirlerine turist 
olarak hitap eden hükümetleri anımsarsınız; Türk 
Hükümeti, görüşlerimizi her yerde açık olarak belirt
miştir. Millet Meclisinde, Cumhuriyet Senatosunda, 
dışarıda, uluslararası forumlarda hep gerçekleri söy
ledik, doğruyu söyledik. Dış politikada, bir ülkeyi di
ğer ülkeye karşı oynamadık. Bu açıdan, Sovyetler 
Birliği ile yapmış olduğumuz siyasi belgede açıkça şu 
iki unsura yer verdik: Bunlardan birincisi, Helsinki 
Sonuç Belgesinin anailkeleri bu belgede yer almıştır; 
iktisadi, teknik ve bilimsel işbirliği unsurları yer al
mıştır, yumuşamaya ilişkin unsurlar yer almıştır; 
buna ilaveten, Türkiye'nin uluslararası antlaşmalarla 
öngörülen yükümlülüklerinin de saklı tutulduğu ön
görülmüştür. 

Bu iki unsurla, kurulmuş olan denge nedeniyle, 
daha önce bazı sözcüler tarafından yapılan eleştiri
lerin, siyasal belgeye yapılmış olan eleştirilerin haksız 
olduğunu belirtmek isterim. 

Biz Doğu bloku ile ilişkilerimizi geliştirdik; bunu 
yaparken, Batı ile ilişkilerimizi, Batı ülkeleriyle olan 
ilişkilerimizin daha gelişmesi için çaba gösterdik ve 
göstermekteyiz. 

Ambargo, olumsuz bir etken olarak, ortadan kalk
tıktan sonra, Amerika Birleşik Devletleriyle İkili iliş
kilerimizi, bizden önceki iktidarların öngördüğünden 
de daha geniş bir biçimde düzenleme çabasını sarf 
ettik ve bu çabayı da sarf ediyoruz. 

Tesislerin açılmasıyla, kredinin eşit olduğu görü
şünü kabul etmiyoruz; tesislerle askeri kredinin eşit 
olduğu görüşünden hareket etmiyoruz. Aksine, Tür
kiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında savun
ma ilişkilerinden, güvenlik ilişkilerinden daha öte
de ve daha geniş bir çerçeve iç iride ikili ilişkileri düzen
lemek niyetindeyiz. 

Bu arada Yunanistan'la da ilişkilerin geliştirilme
si için bir yıl içinde çaba sarf ettik ve çeşitli sorun-

.lar, karşılıklı görüşmelerde (kurulmuş olan diyalog 
çerçevesinde yürütülen karşılıklı görüşmelerde) masa 
önüne konuldu; görüşler belirlendi ve şimdi yeniden 
genel sekreterler düzeyinde yapılacak (Dışişleri Ge
nel Sekreterleri düzeyinde yapılacak) yeni bir görüş
mede, bazı adımların atılacağını sanıyorum. 

Bizim görüşümüze göre, Türkiye ile Yunanistan 
arasında sorunların çözülmesi hem Türkiye'nin, 
hem Yunanistan'ın, hem bölge ülkelerinin, hem de 
Doğu - Batı ilişkilerinin yararınadır. Bu nedenle biz, 
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Türk. - Yunan ilişkilerinde mevcut sorunların bir an 
önce çözülmesini İstemekteyiz. 

Amerika Birleşik Devletleriyle şu anda yürütül
mekte olan görüşmeler, bir temel anlaşmaya ve bu 
temel anlaşmanın altında 4 alt anlaşmaya dayanıla
rak yürütülmektedir. Temel anlaşmada genel, iliş
kiler, bu alt anlaşmalarda düzenlenecek olan ilişkiler 
genel çerçevesiyle verilmektedir. Ek anlaşmalarda 
İse, bir yandan savunma, ortak savunma imalatı; öte 
yan'dan askeri araç tedarik anlaşması, ekonomik ve 
teknik işbirliği ve nihayet tesisler anlaşması düzen
lenecektir. Bu çerçeve içinde temel anlaşmayı, bu 
anlaşmalar akdolundüktan sonra Yüce Meclisin ona
yına sunacağız. 

Bu nedenledir ki, biz, tesisleri belirli bir süre için 
açtık ve bu tesislerden iki tesisin Türkiye'ye devrini 
Bakanlar Kurulu kararında öngördük; ayrıca, İncir-
lik'in de Türkiye'nin kontrolüne, Türk Hükümeti
nin kontrolüne tabi olması hükmünü getirdik. Bu çer
çeve içinde 1 yıl bir geçici statü tanımış bulunuyoruz 
ve imzalayacağımız anlaşma ile - eğer bu anlaşma Yü
ce Meclisin onayından geçerse - tesislere ve ayrıca 
Türk - Amerikan ilişkilerinin bu geniş çerçeve içinde 
düzenlenmesine, tesislerin açılm'asına ve Türk - Ame
rikan ilişkilerinin geniş çerçeve içinde düzenlenmesi
ne, uluslararası planda bir hukuki temel kazandırıl
mış olacaktır. 

Biz încirlik'in Türk Hükümetinin kontrolünün al
tına alınmasının kararname ile öngörüp, bunu ayrın
tılı bir biçimde ve özenle uyguladık. Özellikle son 
İran olaylarında, bu titizliğimiz ve özenimiz kamu
oyu tarafından görülmüştür. Oysa İncirlik, bizden 
önceki hükümetlerde, özellikle Lübnan olayları sıra-
sırida çok kötü kullanılmıştı. Bu bakımdan biz, kont
rolümüzün ve denetimimizin sonuçlarını da kamu
oyuna kanıtlamış bulunmaktayız. 

Türkiye, Batı ile ilişkilerini geliştirirken, özellikle 
AET ile olan ilişkilerine de büyük önem vermiştir. 
Her şeyden önce Yüce Meclise şunu belirtmek iste
rim ki, Türkiye'nin yapmış olduğu önerilerde, Tür
kiye - AET ilişkilerini dondurmak diye bir şey söz 
konusu değildir. Sadece, yapmış olduğumuz öneri
nin bir bölümünde, Türkiye'nin, Katma protokol 
uyarınca yüklenmiş olduğu yükümlülüklerin belirli 
bir süre için ertelenmesi sözkonusudur; fakat Türki
ye - AET ilişkileri sadece bu yükümlülüklerle sınır
landırılmış değildir; bunun dışında tarım, sanayi, ik
tisadi ve teknik işbirliği, işçilerin serbest dolaşımı ve 
ayrıca kredi gibi sorunlar vardır. Türkiye - AET iliş
kilerinin geliştirilmesi konusunda yapmış olduğumuz 
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! önerileri şu şekilde özetlemek mümkündür: 5 yıllık 
yükümlülüklerin ertelenmesi, Türkiye'nin yükümlü
lüklerinin 5 yıl süreyle ertelenmesi; ayrıca, sanayi ve 
tarım alanında Türkiye'ye, ortaklık ilişkisinin gerek
tirdiği ödünlerin tanınmış olması; Türk işçilerine, 
Katma Protokolde öngörülen ve bizden önceki ikti
darlarca bir türlü uygulamaya konulamayan serbest 
dolaşım hakkının tanınması veya bunun tanzim edil
mesi; ayrıca, Türkiye ile AET arasında iktisadi ve 
teknik işbirliğinin gerçekleştirilmesi ve Türkiye'nin 
AET ile olan ilişkilerinde, özellikle Avrupa Yatırım 
Bankasının veya diğer olanakların kullanılması sure
tiyle belirli bir miktarda kredi sağlanması; ayrıca, 
Türk Hükümeti, Yunanistan'ın AET ile olan ilişkileri
ni de dikkatle izlemektedir ve anlaşmanın ilgili hük
mü uyarınca, Türkiye ile AET arasındaki ilişkilerin, 
Yunanistan'ın AET'ye tam üye olması nedeniyle 

i etkilenmemesi için gerekli danışmalara başlanmış bu
lunmaktadır. Bu danışmalar, Katma Protokolün 56 
ncı maddesi uyarınca yapılmaktadır. 

j Türkiye, ayrıca, NATO ile de ilişkilerini belirli bir 
j düzeyde tutma ve burada siyasi ağırlığını hissettirme 
I amacını gütmektedir. İzlediğimiz politika, Türkiye 

ile NATO arasında karşılıklı ve dengeli, NATO ül
keleri arasında karşılıklı ve dengeli bir çıkar ilişkısi-

I nin kurulmasını sağlayabilmektir. Bu nedenledir ki, 
NATO Doruk Toplantısında açıklıkla uzun vadeli sa-

. vunma programıyla ilgili olarak, Türkiye şu rezervi 
koymuş bulunmaktadır: Türkiye, uzun vadeli savun
ma programında, kendi katılması bakımından, müt
tefiklerinden yeterli destek sağlanmasıyla, savunma 

j teçhizatı konusunda mevcut kısıtlamaların tümüyle 
I kaldırılmasının taşıdığı öneme işaret etmiştir. 

Bu nedenledir ki, bir konuşmacının, NATO Do-
j ru'k Toplantısında uzun Vadeli savunma programına 

katılıp, dalha sonra Birleşmiş Milletlerde silahsızlanma 
konusunda konuşma yapıldığı biçimindeki çelişkili 

| davranışı eleştirmesi veya bu davranışın çelişkili ol
duğunu belirtmesi, haklı olmaktan uzak durumdadır. 

i Türkiye'ye ayrıca iktisadi ve teknik işbirliği ko-
j nüsunda belirli katkıların sağlanması için etk'in bir 
i dış politika izlemek istediğimizi belirtmek istiyorum. 

Türkiye'ye belirli bir kredinin verilmesi ve ivedi kredi
nin verilmesi konusunda çalışmalarımız ikili düzeyde 

I ve uluslararası düzeyde sürdürülmektedir; fakat bu 
hiçbir zaman, Türkiyenin izlemekte olduğu ekonomik 
politikalardan ve' özellikle Yüce Meclisçe kabul edil
miş olan politikalardan veya plandan ayrılmak anla-

I m ma gelmemektedir ve gelmemelidir. Bu nedenledir 
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ki, Türkiye ve Türk Hükümeti, iktisadi ve sosyal kal
kınmasını geliştirmek amacıyla, daha çok öz kaynak
larıyla bunu gerçekleştirebileceğini dünyaya ispat et
mek zorundadır, durumundadır ve bu potansiyele de 
sahiptir. 

Komşularımızla olan ilişkilerimize gelince; Tür
kiye, Balkan ülkeleriyle ve islam ülkeler'iyle bir yıl 
içinde ilişkilerini büyük ölçüde geliştirmiş bulunmak
tadır. Bir konuşmacı, özellikle İslam ülkeleriyle olan 
ilişkilerimizi geliştirmediğimizden söz etti. Bu sayın 
konuşmacıya, özellikle İslam Konferansı içindeki faa
liyetlerimizden söz etmek istiyorum. 

İslam Konferansı içinde kabul edilmiş bir karar 
uyarınca, Hükümetimiz zamanında Ankara'da İslam 
İktisadi ve İstatistik Araştırma Merkezi açılmıştır, faa
liyetlerini yürütmektedir; ayrıca, İstanbul'da İslam 
Kültür Merkezi açılacaktır. Mart ayı içinde (9-11 
Mart tarihleri arasında) İstanbul'da İslam Ülkeleri 
Deniz Hukuku Konferansı toplanacaktır ve öte yan
dan İslam ülkeleriyle, özellikle, yeni uluslararası eko
nomik düzenin öngördüğü ilkeler çerçevesi içinde 
karşılıklı dayanışma ve iktisadi işbirliği ilkeleri çerçe
vesi içinde ilişkilerimizi geliştirdiğimizi ve bu konu
da özellikle Libya, Irak, Suudi Arabistan, Somali ve 
diğer İslam ülkeleriyle somut, belirli sonuçlan ger
çekleştirdiğimizi belirtmek isterim. Bu arada Suriye 
ile ilişkilerimizde de gelişmelerin gerçekleşeceğini ümit 
ediyoruz ve özellikle Suriye - Irak ilişkilerinin geliş
mesi ve Suriye - Irak yakınlaşması çerçevesi içinde, 
Türkiye'nin bu iki ülkeyle daha ya'kın ilişki kurma
sı ve bu ilişkilerin ve işbirliğinin bölge barışına ve 
bölge ülkeleri arasında çeşitli alanlardaki işbirliği ola
naklarına olumlu katkıda bulunacağını umuyoruz. 

Türkiye ile Libya arasındaki ilişkiler, özellikle Sa
yın Başbakanın yapmış olduğu resmi ziyaretten sonra 
büyük bir gelişme göstermiştir ve bu gelişime çerçe
vesinde Libya'dan petrol ikmali artırılmış bulunmak
tadır. Ayrıca, Libya'nın ikili veya çok taraflı meka
nizma çerçevesi içinde Türkiye'ye kredi sağlaması ön
görülmüştür. Ticaret hacminin artırılması, ortak ya
tırımlar, taahhüt işleri, mühendislik, planlama konu
larında yakın işbirliğinin sağlanması öngörülmüş bu
lunmaktadır. 

Bir sayın konuşmacının belirttiği gibi, bir başka ül
kenin bakanının Libya'da yapmış olduğu temaslar so
nunda elde 'etmiş olduğu sonuçlar, daha çok propa
ganda amaçlarıyla basına yanlış bir biçimde yansıtıl
mıştır. Bu açıdan, bu konuda bir karşılaştırma yapıl
maması uygun olur sanıyorum ve bu konuda Libya 
bize gerekli taahhütü de vermiş bulunmaktadır. 
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Ayrıca, Libya ile savunma alanında yakın işbirli
ği ve personel eğitimi konusunda da anlaşma yapıl
mış bulunmaktadır. 

Libya ziyaretinin bir başka yanı da, Kıbrıs dava
sında ve Batı Trakya Türkleri konusunda Libya'nın 
takınmış olduğu müzahir durumdur. Böylelikle, ilk 
defa, Batı Trakya Türkleri sorununu bir ulusalarası 
ortak bildiride yer almış bulunmaktadır. 

Kıbrıs konusunda Yüce Meclis© açıkça ifade et
mek ister im ki, Türkiye ne Amerika Birleşik Devlet
lerinin, ne de bir başka uluslararası forumun veya 
uluslararsı bir kişinin etkisiyle Kıbrıs'ta herhangi bir 
ödün vermiş değildir. Kıbrıs konusunda geçen yıl Sa
yın Denktaş tarafından yapılmış olan çağrı çerçevesi 
içinde hareket edilmektedir ve bu çağrı çerçevesinden 
ve çizgisinden herhangi bir gerileme bulunmamakta
dır ve herhangi bir ödün Verilmemiştir. 

Bu nedenle, bazı .konuşmacıların, Omorfo ya da 
Maraş konusunda ifade etmiş oldukları görüşlerin ger
çeğe uymadığını, gerçeği yansıtmadığını Yüce Mec
lise belirtmek istiyorum. 

Bu arada iki sayın konuşmacı, özellikle Hindistan, 
Sovyetler Birliği ve Yugoslavya ziyareti sonunda 
Türk basınına yapılan açıklamaların, gerçeği yansıt
madığı konusunda beyanda bulundular. 

Hindistan ziyareti sonunda kabul edilen bildiri 
şöyledir. 

«İki Bakan Kıbrıs sorunuyla iligili olarak yararlı 
görüş teatisinde bulunmuşlar ve bir defa daha, Kıb
rıs'ın bağımsızlığını, egemenliğini, toprak bütünlüğü
nü ve bağlantısız statüsünü desteklediklerini belirt-
m'işlerdir. 

Her iki Bakan, Kıbrıs sorununun Türk ve Rum 
toplumları arasında eşitlik içinde yapılacak ciddi ve 
anlamlı görüşmelerle, gecikmeksizin çözülmesi ge
rektiği üzerinde anlaşmışlardır. 

Her iki Bakan, Birleşmiş Milletler Genel Sekrete
rinin huzurunda, 12 Şubat 1977 tarihinde Lefkoşe'de 
aktolunan anlaşmanın, doğru yönde atılmış bir adım 
olduğunu kaydederek, Kıbrıs sorununa acil ve etkin 
bir çözüm bulunması gerektiğini vurgulamışlardır.» 

Bu bildiride, Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk Federe 
Devletinin Kıbrıs'la ilgili görüşleri yer almıştır. 

Türk - Sovyet bildirisinde de; «Taraflar, Kıb
rıs sonunu konusunda yararlı fikir değişiminde bulun
muşlardır. Taraflar, bu sorunun Kıbrıs ve Rum top
lumları arasında olumlu ve yapıcı görüşmelerle, ba
rışçı yoldan, Kıbrıs'ın egemenliğine, bağımsızlığına, 
toprak bütünlüğüne ve bağlantısızlığına saygı esasları-
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na ve Adada yaşayan her iki toplumun meşru hakla
rına ve çıkarlarına uygun olarak, barış ve güvenlik 
içinde yaşamalarını sağlayacak bir şekilde, en süratli 
biçimde çözülmesi gerektiği görüşündedirler» denil
mektedir. 

'Burada da, toplumlararası görüşmelere atıfta bu
lunulmaktadır. 

Türk - Yugoslav bildirisinde de benzer bir hüküm 
yer almaktadır: 

«İki Başbakan, Kıbrıs'ın bağımsızlık ve egemenli
ği kadar, bağlantısızlığının da sürmesini, tüm bölge
nin çıkarına olduğu ve yumuşamaya büyük katkı
da bulunacağını kabul etmişlerdir. 

Türkiye Başbakanı, Adada her iki ulusal topluma 
sürekli barış ve güvenlik sağlayacak iki bölgeli, iki 
toplumlu federal bir devleti gerçekleştirmek için, Kıb
rıs'taki Türk yöneliminin yaptığı somut ve özlü öne
rilere ilişkin son girişim hakkında bilgi vermiştir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 2 dakikanız kaldı efen
dim, lütfen.. 

DIŞİŞLERİ BAKANI GÜNDÜZ ÖKÇÜN 
(Devamla) — Yugoslav tarafı, toplumlararası görüş

melerin yapıcı ve anlamlı bir biçimde sürdürülebile
ceği ve daha fazla gecikmeksizin, her iki ulusal toplu
mu hoşnut edecek sonuçlar vereceği hususunda ümi
dini belirtmişlerdir» denilmektedir. 

Dolayısıyla, resmi bildiriler ortadadır; bunlar, ka
muoyuna sunulmuştur; bu beyanlar, ortak, bildirilere 
ve oradaki görüşmelere dayanılarak yapılmış beyan
lardır. Daha sonrak'i politika değişiklikleri nediniyle 
yapılan eleştirilerin, Türle Hükümetine yapılmaması 
büyük bir haklilik olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Hükümetimi -
miz, dış politika konularında Yüce Meclislerden kaç
mamıştır, Yüce Meclislere ve özellikle komisyonları
na her zaman bilgi vermiştir, bilgi vermeye ve bu ko
nurlarda işbirliği yapmaya devam edecektir. 

Bu arada müsaadenizle personel sorunları üzerin
de de birkaç noktaya değinmek istiyorum. Dışişleri 
Bakanlığı çerçevesinde ve özellikle Sayın Eyüboğlu' 
nun Başkanlığında kurulmuş olan bir komisyon çer
çevesinde yapılan çalışmalar sonunda, bütün bakan
lıkların dış hizmetleri belirli bir plana bağlanmış bu
lunmaktadır ve en kısa zamanda, bu plan uyarınca, 
personel gereksinmes'i yeniden düzen elenecek, bazı 
kadrolar sinirlandırılacaktır. 

Bu arada, özellikle Devletin dışarıda temsilciliği 
görevini yapmakta olan Dışişleri memurlarının maddi 
sıkıntılardan kurtarılması gerekmektedir. Bu nedenle, 

özellikle (R) Cetveli görüşülürken ve Maliye Bakan
lığıyla ilgili maddeler tartışılırken, Yüce Meclisten, 
kiralar konusunda, devlet katkısıyla ilgili hükmün, 
geçen yıl olduğu gibi, Dışişleri Bakanlığı memurları
nı mağdur etmeyecek bir biçimde değiştirilmesini di
lemekteyim. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (CHP sırala
rından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sorular vardır efendim; yerinizden de cevaplaya-

bilirsin'iz. 
Soru soracak sayın üyeleri kaydediyorum efen

dim: Sayın Galip Kaya, Sayın Salih Özcan, Sayın 
Öznal, Sayın Irmak. 

Başka soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sorma sorma kaydı işlemi bitmiştir. 
Sayın Galip Kaya, buyurun efendim. 
GALİP KAYA (Antalya) — Son Havadis Gaze-

teslinde, Paris'te, «Binbir Gece Şovu» adıyla düzenle
nen bir heyetin çalışmaları üzerine Fransız gazetele
rinde, «Türkler Eyferi sarstı»; başlığı altında yazılar 
çıkması üzerine, FİLM SAN Başkanı Ümit Utku'-
nun bir beyanatı çıktı : «Bu bir fiyaskodur. Bu sa
natçılar, burada, «sanatçı»ı adı altında, geceleri zen
gin Lübnan Mı ve İran'lı ailelerin evlerinde âlem ya
pıyorlar...»: 

BAŞKAN — Sayın Kaya, bir hususu rica ede
ceğim. Bu soru, zannederim, Turizm Bakanlığını 
ilgilendiriyor. 

GALİP KAYA (Antalya) — Efendim, Dışişleri, 
Kültür ve Turizm Bakanlıklarıyla ilgillidir; Dışişleri 
Bakanı olarak Sayın Bakan bu konuda bir bilgileri 
var mı? 

Bu heyetin masrafları ne şekilde ödenmiştir? 
Bunların, Paris'te ikametlerine mahsus masraflar 
karşılanmış mıdır? 

Gazete haberleri üzerine, zengin İran'lı ve Lüb-
nan'lı ailelerin evlerinde bu âlemler, eğlenceler sür
dürülmüş olduğu duyulduğunla göre herhangi bir 
işlem yapılmış mıdır? Türk âdet ve ananelerinin 
oıada çiğnendiği iddia edilmektedir; bu konuda bir 
(işlem yapılmış mıdır? Bunu cevaplandırmalarını is
tirham ediyorum. 

2. Yine, Son Havadis Gazetesinde, daha önce 
Dr. Feridun Günduy adında bir doktorun, Sayın Ba
kanın yeğeni olduğu iddia ediliyor ve bu doktorun, 
Amerika'da uyuşturucu hap satmaktan dolayı 1,5 yıl 
hapse, 95 0C0 dolar para cezasına çaptırıldığı bil
diriliyor ve bunun Türk doktoru olduğu ileri sürülü
yor. 
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Bu doktor, Sayın Bakanın yeğeni midir? Haber 
doğru mudur? Bu konuda Dışişleri Bakanlığınca ne 
gibi bir işlem yapılmıştır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kaya. 
Sayın Bakan?.. 
DIŞİŞLERİ BAKANI GÜNDÜZ ÖKÇÜN (De

vamla) — Sayın Başkan, birinci soru, daha çok Kül -
tür Bakanlığıyla, Turizm ve Tanıtma Bakanlığını il
gilendirmektedir. 

Soruyu, yazılı olarak, onlara da danışarak, ce
vaplandıracağım. 

İkinci soruyla ilgili olarak, zaten bir milletvekili 
arkadaşımız sözlü soru sormuş bulunmaktadır. Bu 
konuda Yüce Meclisi aydınlatmak istiyorum. 

Doktor Feridun Günduy, amcamın oğludur. 1930 
yıllarında babamla amcamın arası açılmış, bu neden
le de farklı soyadları almışlardır. O tarihten beri 
aileler arasında da herhangi bir ilişki bulunmamak
tadır. 

Amerika Birleştik Devletlerine, Birleşmiş Millet
ler Toplantısı nedeniyle gittiğimde, bir zat kendisini 
Feridun Günduy olarak tanıttı ve bu arada da bir 
resim çekildi ve bu resim de Son Havadis Gazete
sinde yayınlandı. 

Bundan önce bu kişiyle herhangi bir ilişkimiz, 
aile olarak, olmamıştır ve o tarihte, yani geçen yıl, 
Birleşmiş Milletler toplantısında, Türkevinde yapıl
mış olan bir resepsiyonda, (Konsolos tarafından ya
pılmış olan resepsiyonda) kendisiyle tanıştık ve ken
disinin belirli bir suçtan dolayı ceza almış bulundu
ğunu da, daha sonra Son Havadis Gazetesinde öğ
rendim. 

Dışişleri Bakanlığınca bu konuda herhangi bir iş
lem yapılmamıştır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan, 
Urfa Milletvekili Sayın Salih Özcan, «Beş soru

mun delaletinizle Sayın Bakandan sorulmasını rica 
ederim. Saygılarımla.» diyor. 

«1. Sayın Bakan; Bütçe Plan Komisyonunda 
yapmış olduğum konuşmayı tahrif ederek, basına ve 
kendi teşkilat mensuplarına duyuran Bakanlık men
supları hakkında bir soruşturma açtınız mı? Şimdiye 
kadar açmadınızsa, açmayı düşünüyor musunuz? 

2. Yunanistan, başdöndürücü bir şekilde silah
lanmakta ve harp sanayiini kurmakta olduğu bilin
diğine göre, Dışişlerimiz bu hususta ne düşünmekte
dir? 

3. Dünyada, «kırmızı hat» olarak bilinen Kabil -
Tahran - Adisababa olduğuna göre - bizim de bu ( 
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hatta yakın bulunduğumuz bir vakıadır - Hükümet 
olarak ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

4. İran'da vuku bulan hadiselerden ve Suriye 
ile Irak birleşmesinden sonra, Ortadoğudaki hadise
leri nasıl değerlendiriyorsunuz? 

5. 1976'da İstanbul'da toplanan İslam Konfe
ransında alınan kararların bazılarının tatbik edilmedi
ğini görüyoruz. Bu kararların ne zaman tatbikini dü
şünüyorsunuz? 

Saygılarımla.» 
Evet Sayın Bakan... 

DIŞİŞLERİ BAKANI GÜNDÜZ ÖKÇÜN (De
vamla) — Sayın Başkan, bu soruları yazılı olarak ce
vaplandırmayı tercih ediyorum. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Bakan; teşekkür ede
rim. 

Sayın Sabri Öznal... 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakanımızdan aşağıdaki sorularımın 
cevaplandırılmasını rica ediyorum. 

1. Yunanistan'da mülk sahibi 400 bin Türk'ün 27 
yıldır korunmayan haklarının, Devletimizi kuran bü
yüklerimiz tarafından yapılan Lozan Andlaşmasıyla 
tespit edilmiş 6 maddesiyle ilgili Türk haklarının ko
runması hususunda ne gibi gayret sarf ediyoruz? Hü
kümetimizin hassasiyetle bu hususun üzerinde durdu
ğunu bildiğim için, kendisini uyardığım için burada 
bu soruyu tekrar yineliyorum; bu soruyu kendilerine 
soruyorum. 

2. Bulgaristan'da bulunan Türklerin, bölünmüş 
aile gibi, MC hükümetleri tarafından /apılan yanlış 
anlaşmaların, bugün bölünmüş ailelerin uygulanma
sıyla özlük haklarının tamamen geride kaldığını üzü
lerek görüyoruz; emekli haklan, mülkleri geride kal
maktadır. Bulgaristan dan Türk .aileleri Edirne'den 
çıplak olarak Türkiye'ye bırakılmaktadır. Bu hususta 
27 yıllık hatayı ve MC dönemlerinin hatalarını nasıl 
kapatacağız? Bu hususta kendilerinin şifahi olarak be
ni aydınlatmalarını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Evet Sayın Bakan... 
DIŞİŞLERİ BAKANI GÜNDÜZ ÖKÇÜN (De

vamla) — Saym Başkan, 1 nci soruyla ilgili olarak, 
Türk Hükümeti, Lozan Andlaşması hükümleri uya
rınca, Batı Trakya'da Türklerin haklarının korun
ması konusunda, olay vukubulduğunda derhal giri
şimde bulunmaktadır. Nitekim, son olaylardan bir 
tanesi de, İskeçe Müftüsünün serbest bırakılması, ön
ce tutuklanması ve daha sonra serbest bırakılmasıy
la ilgili girişimimizdir. Bu konuda son derece titiz 
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davranıyoruz, gerek genel olarak, gerek özel ve spe
sifik olaylarda çeşitli girişimlerde bulunuyoruz. Ay
rıca, bu konu, Türk - Yunan diyalogu çerçevesi için
de de ele alınmış bulunmaktadır. 

2. Bulgaristan'la olan ilişkilerimizde, bölünmüş 
ailelerin mülk ve özellikle sosyal haklarıyla ilgili 
temaslarımızda yürütülmektedir. Bulgar Dışişleri Ba
kanı Sayın Viladinov Haziran ayında Ankara'ya ge
lecektir. Bu konuda yapacağımız görüşmelerde bu 
sorun da ele alınacaktır. Özellikle, daha önceki an
laşmada yer alıp da yanlış kaleme alınış nedeniyle 
farklı yorumlara yol açan bir konuyu, tekrar, sosyal 
haklarla ilgili konuda Türk görüşlerini yeniden ileri 
süreceğiz, Türklerin, Bulgaristan'dan göç eden Türk-
lerin mülk ve özellikle sosyal haklarının korunması 
konusunda girişimlerde bulunacağız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Çorum Milletvekili Sayın Mehmet Irmak 4 soru 

sormaktadır : 
«1. Sayın Dışişleri Bakanı, dış Türkler hakkında 

ne düşünüyorlar? 
a) Bulgaristan'da zulüm gören Türkler, 
b) Yunanistan'da zulüm, işkence gören, yurtla

rından çıkartılmaya zorlanılan Türkler, 
c) Irak'ta, Kerkük'te her rejimde ezilen, hak

ları çiğnenen Türkler, 
ç) Sovyetler diyarındaki 60 milyonluk ezilen ve 

sömürülen Türkler, 
d) Çin'de, İran'da, Avrupa'da, Amerika'da 

Türkler. 
2. Kültür yönünden, insan hakları açısından, 

son bağımsız Türk Devletinin Dışişleri Bakanı ola
rak, Hükümet olarak, dış Türklerin sorunlarını ulus
lararası kuruluşlarda savunmak düşüncesinde misi
niz? Yoksa bulundukları ülke, rejim ve hükümetle
rinin insafına terk mi edileceklerdir? 

3. Türk vatandaşlarının, uluslararası mahkeme
lerde hükümet aleyhine dava açabilmeleri için, bu 
yöndeki anlaşmalara imza koymayı Hükümetimiz 
düşünmekte midir? 

4. Sosyalist Enternasyonale partinizin katılması
nı teminen, resmi görevliyken, Enternasyonal sos
yalistlerin toplantısına katılmasını nasıl izah edersi
niz? 

Saygılarımla.» 
DIŞİŞLERİ BAKANI GÜNDÜZ ÖKÇÜN (De

vamla) — Sayın Başkan, ilk üç soruyu yazılı olarak 
cevaplandırmayı rica ediyorum. 

Sosyalist enternasyonelle ilgili olarak da Yüce 
Meclise şu bilgiyi sunmak istiyorum : 

Sosyalist Enternasyonele, Kanada'ya yapmış ol
duğum resmi ziyaretten sonra katıldım. Bu katılımın 
masrafları, giderleri, Cumhuriyet Halk Partisi tara
fından karşılanmıştır. 

Sosyalist Enternasyonel, bilindiği üzere, kendi bil
dirilerinde, esas metinlerinde ve ayrıca davranışların
da, komünizme karşı bir uluslararası forumdur; her 
hangi bir, uluslarüstü niteliği de bulunmamaktadır. 
Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, böyle bir fo
rumda sesimizi duyurmanın, uluslararası planda ulu
sal çıkarlarımızın korunması açısından yararlı olaca
ğı görüşündeyiz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Cemal Tercan... 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Yandaşlar, yan

daşların mı? 
BAŞKAN — Rica ediyoruz efendim, rica ediyo

ruz, rica ediyorum... 
Sayın Tercan, lütfen ön tarafa buyurun, lütfen. 

CEMAL TERCAN (İzmir) — Sayın Başkan, ara
cılığınızla, Sayın Bakandan iki sorum var. Yazılı ola
rak cevaplandırılmasını istiyorum. Ancak Meclis za
bıtlarına intikali, amacıyla sorularımı soruyorum : 

Sayın Bakan konuşmalarında, bundan evvelki ik
tidar dönemlerinde Amerİkayla ikili işteirliği yapan 
iktidarlar; satılmışlar, uşaklar ve emperyalist uşak
ları olarak değerlendirilmişlerdir. Şimdi Sayın Ba
kan, bu kürsüden konuşurlarken ifade buyurdular, 
aynen dediler ki : «Bizden evvelki iktidarların Ame
rİkayla yaptığı ikili anlaşmaları biz çok aşarak, daha 
ileri kademelerde ikili anlaşmalar yaptık.» 

Şimdi kendilerinden soruyorum : Bu yaptıkları 
ileri anlaşmaların çapı, kapsamı ve mahiyeti nedir? 
Buna lütfen yazılı olarak cevap versinler. 

BAŞKAN — Tamam efendim; ikinci soru? 

CEMAL TERCAN (İzmir) — İkinci sorum; Sa
yın Başvekil yanlarında ilgili bakanlarla beraber Lib
ya'ya bir çıkarma yaptılar. Bu dost ülke Libya'ya 
yapılan çıkarmadan sonra, televizyon, radyo ve bu 
kürsüden Sayın Bakan ifade buyurdular; kapalı söy
lediler, rakam vermediler, mahiyetini iyice anlaya
madım; «Çok iyi anlaşmalar yap'tık» dediler, ifade 
buyurdular. Halbuki, Sayın Başvekil ve beraberindeki 
bakanlardan evvel Yunanistan'ın Enerji Bakanı Lib
ya'dan Yunanistan'a dönmüşlerdi. Mukayese açısın
dan soruyorum, denge açısından soruyorum : Yuna
nistan Başbakanının, tantanasız bir şekilde açıkladığı 
ve Libya'dan elde ettiği, sadece petrol açısından elde 
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ettiği imkânlar nedir? Türkiye Cumhuriyeti Başve- I 
kilinin ve bakanlarının, sadece petrol açısından - di
ğer konuları sormuyorum - elde ettikleri imkânlar 
nedir, sadece petrol açısından imkânlar nedir? 

Lütfen tarafıma yazılı olarak cevap verilmesinde 
delaletlerinizi rica ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tercan. 
Sayın Bakan... 
DIŞİŞLERİ BAKANI GÜNDÜZ ÖKÇÜN (De

vamla) — Yazılı cevap vereceğiz efendim. 
BAŞKAN — Yazılı olarak cevap vereceksiniz; 

teşekkür ederim efendim. 
Şahısları adına, lehinde, Sayın Akın Simav. 
Sayın Simav, söz süreniz 10 dakika; buyurun. I 

AKIN SİMAV (İzmir) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; özellikle Ortadoğuda ve 
Uzakdoğuda kritik olayların cereyan ettiği şu gün- I 
lerde, Dışişleri Bakanlığı Bütçe görüşülürken, sade- I 
ce olayları Türkiye ve Türkiye'nin birtakım sorunla- I 
rina değil, bütün dünya sorunlarına bir pencere aça- I 
rak olayları incelemekte ve gözlemekte yarar vardı. I 
Ancak, görüyorum ki, bu konuların üzerinde hiç du- I 
rulmadan geçildi ve sadece sen ve ben kavgası sür
dürüldü. 

Biraz önce konuşan bir partinin sayın sözcüsü, 
İran'da bulunan olayları nasıl izlediğimizi ve olaylar I 
hakkında ne düşündüğümüzü, Hükümetin ne düşün- I 
düğünü soruyor. I 

Dış politika falcılık değildir. Bugün (Madoğunun I 
haritasının değişme olasılığı vardır ve Türkiye Cum- I 
huriyeti Hükümeti bu olayları çok dikkatli izlemek I 
zorundadır; ancak şu var ki, Güneyih.ızde ve Orta- I 
doğuda meydana gelen birtakım olaylar, yine de I 
Türkiye'de fazla etki yapmamıştır; bu, bizim için I 
kıvanç verici bir durumdur. I 

Birtakım Fransız ve Alman basınında, bu olayla- I 
rın Türkiye'ye sıçrayacağına ilişkin kehanetler yayıl- I 
mak istenmektedir; fakat inanıyoruz ki, demokrasiye I 
bağlı ve demokrasiye sadık Türk halkı, bu gibi ta- I 
sallutlardan kendisini koruyacak güçte ve imandadır. I 

Değerli arkadaşlarım, bugünkü 'tartışmalara nere- I 
den geldik? 

BAŞKAN — Sayın Simav, bir dakikanızı rica ede- I 
ceğim. I 

Sayın üyeler, daha önümüzde, Gençlik ve Spor I 
Bakanlığı Bütçesi vardır ve sayın hatipler konuşur- I 
ken, çok rica ediyorum biraz daha sükûnetle dinleye- I 
lim, rica ediyorum efendim. | 
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AKIN SİMAV (Devamla) — Bugünkü tartışma
lara, «Borç yiğidin gamçısıdır» diye diye geldik. 

Değerli arkadaşlarım borç, yiğidin gamçısı» ola
bilir; ama yidin de bir «Gamçı» yiyecek gücü var
dır; o gücü yitirdiği zaman, düşer dizlerinin üzerine. 

ZEKİ EROĞLU (İstanbul) — Gamçı değil, kam-
Çi. 

AKIN SİMAV (Devamla) — O benim tabirim 
değil. 

Ambargonun kaldırılışı üzerinde şöyle bir rüzgâr 
gibi gelip geçiverdi muhalefet partilerinin sözcüleri; 
oysa, ambargonun kaldırılması için, daha kendi hükü
metleri zamanında yapılan tartışmaları hiç anımsa
maz görünüyorlar. O meşhur, masaya yumruğu vur
ma, hayali yumruk ve takla atma olaylarını unutmuş 
gibi görünüyorlar ve ambargonun kaldırılmasını kü
çümsüyorlar; ama yüz defa ayaklarına gittiler; * bir 
türlü ambargoyu kaldırtma başarısını gösteremediler. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Garsonlukla oluyor, 
garsonlukla. 

AKIN SİMAV (Devamla)' — O sizin mesleğiniz, 
yine de yüce bir meslektir. Herkesin mesleğine saygı 
duyarız, siz de o mesleğe saygı duyun, en az kendi
nize duyduğunuz saygı kadar. 

Değerli arkadaşlarım, nedense, Türk - Yunan iliş
kileri konusunda bir şovenizm havasını yaydırmakta 
ve estirmekte yarar görüyoruz. Bugün hükümetlerden 
hükümetlere Türk Yunan ilişkilerini düzeltmek ola
naksız gibi görünüyor; ama ders alacağımız bir konu 
var; Rahmetli Abdi İpekçi zamanında Abdi İpekçi'nin 
de gayretleriyle başlayan, basından basına ilişkiler, 
halktan halka ilişkiler, feu ilişkileri geliştirmek. Türk 
- Yunan ilişkilerini gerek dünyada ve gerek ülkemiz
de ve gerek Yunanistan'da iyileştirmekten yana olma
yan insanlar var; bu kötü ilişkiden çıkarı olan insan
lar var. 

Evet, bu iki ülke arasında çıkar kavgası vardır, 
çıkar çatışması vardır; ama çıkar bölüşmesini hakça 
ve adilce yaptığınız zaman, bu çıkar çatışması orta
dan kalkabilir. 

Adalet Partisinin değerli sözcüsü FIR hattı ve 
kıta sahanlığı konusunda ne yaptığımızı sordular. 

Çok iyi hatırlarsınız ki, daha 1974 yılına kadar 
«Kıta Sahanlığı» denildiği zaman, bazı kişiler, ev
lerindeki sahanlığı zannediyorlardı. Kıta sahanlığı 
sorununu dünya gündemine, Türkiye gündemine 
getiren insan, Cumhuriyet Halk Partisinin Genel 
Başkanı Sayın Bülent Ecevittir. (CHP sıralarından al
kışlar)' 



M. Meclisi B : 60 

1964 yılında Yunanistan, gizli gizli kıta sahanlığı 
konusunda ilerleme kaydederken, Ege'de araştırma 
yaparken, bizim hükümetimiz uyuyordu, tıpkı dün
kü gibi. 

Değerli arkadaşlarım, NATO'yla ilgili kişisel 
görüşlerimi de arz etmek isterim. Türkiye bugün 
NATO'nun ağır işçisidir. Bugün Fransa ve bugün 
Yunanistan, NATO'nun siyasi bünyesinde vardırlar, 
askeri bünyesinde yokturlar. Bu ne demektir? Bu, 
barışta var; ama savaşta yök demektir. 

Değerli arkadaşlarım, Fransa, NATO'nun bütün 
cnfrastrüktür yatırımlardan yararlanmaktadır; siyasi 
her türlü girişimlerin içinde bulunmaktadır ve bugün 
NATO'nun birinci, en yumuşak karnı olan Paris 
için NATO güçlendirilmek istenmektedir; ama Fran
sa bu birliğin askeri bünyesinden çıkmış bulunmak
tadır. 

Arkadaşalrım, esnek mukabele sistemine de de
ğinmek istiyorum. NATO, kuruluşunun 5 nci mad
desinde, biliyorsunuz bir değişiklik yapılmıştır; top-
ye'kûn muka'bele sisteminden, esnek mukabele siste
mine geçilmiştir. Bu sistem, Berlin ve Paris söz ko
nusu olduğu zaman, topyekûn mukabele sistemidir; 
ama Boğazlar olduğu zaman, esnek mukabele siste
midir; ama doğu sınırımız olduğu zaman esnetme 
mukabele sistemidir. 

Arkadaşlar, NATO bünyesinde bulunan nükleer 
silahların ancak üç detlev başkanının okeyiyle ateş
lenebileceğin! kabul etmek de bir NATO üyesi ola
rak bize züldür. 

Bir gün NATO'da yapılan bir brifingte bizim, 
Fransız'lar kadar zengin olmadığımızı, bizim de aynı 
koşullar altında siyasi bünyede var olup, askeri bün
yede olmamak düşüncemizin olabileceğini söylediğim 
de, NATO'nun yöneticilerinin tüyleri ürperdi. De
mek ki, biz NATO'ya bir o kadar asker veren, NA
TO'nun bütün yükünü çeken, NATO'nun ağır işçisi 
bir ülkeyiz; ama biz bu yükü taşıyabilecek kadar 
güçlü değiliz, manen taşıyabilecek güçte değiliz. 

Değerli arkadaşlarım, Sosyalist Enternasyonal 
konusundaki görüşlerimi kısaca arz etmek istiyorum. 
Norveç'e yapılan bir ziyarete, Tsveç'e yapılan bir zi
yarete, Danimarka'ya yapılan bir ziyarete, sadece 
parasal açıdan bakmak ve öyle değerlendirmek son 
derece yanlış bir olgudur. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sahanda yumurta 
yediler. 

AKIN SİMAV (Devamla) — Bugün bir milyon 
işçimizin bir parya gibi çalışmak zorunda olduğu Al-
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j manya'nın Sosyal Demokrat Partisi, Sosyalist En
ternasyonale dahildir. Bugün... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bravo yumurtacı... 
AKİN SİMAV (Devamla) — Onu siz karıştırı

yorsunuz, siz sahanda yumurta yapıyorsunuz sadece. 
(CHP sıralarından alkışlar) Yumurta kırıldı, kokusu 
çıktı, kokmuş, yumurtanın kokusu çıktı. (CHP sırala
rından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bağlamak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, rica ediyorum efen-
I dim... 

AKIN SİMAV (Devamla)' — Sözlerimi bağlamak 
istiyorum; ama izin verirseniz, gecenin bu saatinde, 
özellikle alkolün verdiği belki, etkiyle, karşınızdaki 

I insanı... 
AHMET SAYİN (Burdur) — Sende var o? 

AKİN SİMAV (Devamla) — Ben kullanmadım. 
Değerli arkadaşlarım, size cevap vermiyorum. 

Çünkü, anlıyorum ki, siz, Türkiye'de dış politikayı 
cadece Çağlayangil'in yaptığını zannediyorsunuz ve 

I sadece Çağlayangil'in anladığını zannediyorsunuz; 
ama Çağlayangil'in anlamadığı, İran olaylarından or
taya çıktı. 

I Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Simav. 
I Sayın Halil Karaatlı, buyurun efendim. 

Sayın Karaatlı söz süreniz 10 dakikadır. 
I Sayın üyeler, yerinizde rahat rahat oturuyorsu-
I nuz; bir de, burada bu oturumu yöneten arkadaşınızı 
I düşünmeye sizi davet ediyorum, rica ediyorum. (Al-
I kışlar) rica ediyorum efendim. 

Buyurun Sayın Karaatlı. 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Sayın Başkan, 
I sayın milletvek'ileri; 
I Her milletin dünyadaki diğer milletlerle ilişkisi 

vardır, bizim de öyledir; kimi devletlerle ıkomşuyuz-
dur, kimi devletlerle tarihi, manevi bağlarımız var-

I dır, kim'ileriyle alışverişimıiz vardır, kimileriyle ortak 
I çıkarlarımız vardır, kimileriyle dostluğumuz vardır. 
I Aslında, her devletin, diğer devletlerle iyi ilişki ve 
I dostluk ilişkileri içinde bulunması, dünya barışı için 
I büyük bir ihtiyaçtır. 
I Bir devletin, bir başka devletle ihtilafı olduğu 
I zamanda, yine dostlarına ve onların, desteğine intiyaç 
I vardır. Türk Devleti asırlar boyunca dünyada hüküm-
I ran olmuş bir Devlettir. Derin bir tarihe, maziye 
I sahip olmak, Türkiye'niin milletlerarası müniaisebetle-
I ri bakımından 'bir rezervdir. Maalesef 'bugün, Tür-

734 — 
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kiye, bu Hükümet döneminde, gittikçe artan bir yal
nızlığın içine bu Hükümet tarafından itilmek isten
mektedir. Türkiye, beynelmilel platformlarda mese
lelerini anlatamamaktadır; elbette bunun birtakım se
bepleri vardır. Çünkü, Cumhuriyet Halk Partisi ikti
darının tutarsız ve kararsız tutumu, Türkiye'nin, içeri
de olduğu gibi, dışarıda da itibarım zedelemiştir. Dış 
politika, itibar, istikrar, sadakat ve mütekabiliyet 
esasına dayanır; şahısların hatırı üzerine dış politika 
bina edilemez. 

Türkiye'nin düşmanları Türkiye'yi dostlarından ve 
bağlı bulunduğu ittifaklardan koparmak (istemekte
dirler; Türkiye'yi yalnız 'bırakmanın ve başka bir yö
ne bağlamanın yolu budur; işte, «Bağımsız Türkiye» 
teranelerinin arkasında bu niyetler yatmaktadır. Sü
per devletlerin bile kendilerine dostlar aradığı ve it
tifaklarla güvenliklerini sağladıkları bir dönemde, 
Türkiye'yi, «NATO'ya bayır, CBNTO'ya hayır» te-
raneleriyle, «bağımsızlık» adı altında yalnız bırakma
nın, Türkiye'nin basımlarının emellerine hizmet et
mekten başka bir işe -yaramadığı ortaya çıkmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'yi ittifaklarından ko
parmak anlamında «Bağımsız Türkiye» diyeceksiniz, 
NATO'ya önce «bayır» diyeceksiniz, sonra NATO 
İttifak Anlaşmasına imza koyacaksınız, «Rusya'dan 
bize zarar gelmez» diyeceksiniz ve fakat yine de NA
TO İttifak Anlaşmasına imza koyacaksınız; 

Amerika'ya «Gölge ötene başka ihsan istemez» 
diyeceksiniz; fakat yine de Amerika'dan yardım ve 
destek isteyeceksiniz. 

IMF'ye 'dün «hayır», bugün «evet» 'diyeceksi
niz; 

Orta'k Pazarı ihmal edeceksiniz, yabancı sermaye
ye ve yatırımlarına «hayır» diyeceksiniz, «defol» di
yeceksiniz, «sömürü sermaye» diyeceksünüz, hörîalya-
caksınız; şimdi horladığınız o yabancı sermayeden 
kredi alabilmek içlin binbir zillete razı olacaksınız. 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — Ne zilleti 'be, sen ne 
diyorsun!., 

HALİL RARAATLI (Devamla) — Türkiye'de 
kendinizin iktidar olmadığınız dönemleıü müflis 
göstereceksiniiz, batmış göstereceksiniz; Türkliye'yi, 
«Hazinesi tamtakır» diye dışarıya jurnal edeceksi
niz; dışjardakıi işçilere, («Türkiye'ye d'övtiz gönderme
yin» diyeceksiniz, «Şöyle olursa duvarın ötesline geçe
rim, böyle olursa duvarın berislinde kalırım» diyecek-
siniiz; bunlar, sorumluluk taşıyanların cüret edeceği 
şeyler değildir. İşte bugünkü Hükümet, bu tutarsız
lıklar 'içerisinde, kısır bir döngü içerüsinde bulunmak-
taduv 

22 . 2 . 1979 O : 1 

Dış ilişkilerimizde Devletimizin itibarına önce Hü
kümetin saygılı olması lazımdır ve sonra da başka
larının Türkiye'nin itibarına saygı göstermesi 'için ça
lışması lazımdır. Devletin itibarını saymadan, hesa
ba katmadan, şahsi kredisiyle ve çadır tiyatrosu gibi 
diyar diyar dolaşarak, Türkiye'nin dış politikasını ve 
diğer devletlerle 'iyi ilişkilerini düzenlemek ve yürüt
mek mümkün değildir. 

Konsoloslukların, konsolosluk kâtiplerinin imzala
yacağı anlaşmaları bile, turistik seyahat hevesi 'için 
fırsat bilmekle bu Hükümet, dış münasebetlerde cid
diyetten uzaklaşmıştır. 

Cumhuriyet Halk Partisinin Sosyalist Enternasyo
nale Dışişleri Bakanı ile katılması, parti - Hükümet -
Devlet münasebetîeri arasındaki mesafe ve ilişkiyi bil
memenin ayrı bir örneğidir. 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Sana ne. 

HALİL KARAATLI (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, Türkiye, bugün Hükümete rağmen, dış mü
nasebetlerinde daha gerçekçi olmaya mecburdur. Dış 
temsildi ilklerimize atanacak olan görevlilerin, o ülke 
halkının özelliklerini bilen ve gittiği ülke ile iyi iliş
kiler kurabilecek meziyetlere sahip olması göz önün
de bulundurulmalıdır. 

Yurt dışındaki vatandaşlarımız, çoğu zaman dert
lerini iletecek merci bulamadıklarından yakınmakta
dırlar. Bu konuda mümkün olan tedbirler alınmalıdır. 
Yurt dışında Türkiye'yi hakkıyla temsil edebilmek, 
munzam bir gayret ve ihtimam isteyen bir iştir. Yal
nız bürokratik birtakım formaliteleri ve seremonile
ri yerine getirmek kâfi değildir. 

Türkiye'nin, kendisini ve meselelerimi beynelmilel 
platformlarda anlatamamasında, elbette ki, kademe 
kademe sorumluların ve bu Hükümetin kusuru var
dır. Bu Hükümet hiçbir konuda vaatlerini tutmadığı 
gibi, dış politikada da vaatlerini tutmamıştır; Türki
ye'nin meselelerini yüzüstü bırakmıştır. Kıbrıs ko
nusunda bu HükümetÜn tavizlerine rağmen bir ilerle
me olmamıştır; Ege sorunu hâlâ askıdadır. Ortak 
Pazarla ilişkilerimiz ne durumdadır? Bunu, Hükü
met dahi bilmemektedir. Dünyadaki yeni gelişmele
ri bu Hükümet çok geç ve çok geriden takip etimekte-
dh\ 

Ege'deki araştırmalar ne olmuştur? Hora nerede
dir? Bunu bu Hükümete sormak lazımdır. 

Hükümet, «şunu yaptık, bunu yaptık» diyor. El
de edilen netice nedir, sonuç nedir? Nereden kaç ku
ruşluk kredi alınmıştır; hangi ticaret bağlantıları sağ
lanmıştır; ne kadar daha fazla petrol alma imkânı 
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sağlanmıştır? Yunanistan'ın 15 milyon ton petrol sağ
ladığı bir yerden, 2 milyon ton fazla petrol sağlama
yı bir başarı saymak, Türkiye'nin dış münasebetleri
ni küçümsemek demektir. 

Sayın milletvekilleri, bu Hükümet, anayurdun dı
şında kalmış ve Türkiye üle manevi, kültürel ve beşerî 
bağları bulunan ırkdaşlarımızın dertleriyle de ilgilen
memiştir. Sayın Başbakan geçen yıl Bulgaristan'a git
ti; fakat Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç etmek iste
yen vatandaşların 'dertleriyle ilgili tek bir problemi 
dahi halletmeden Türkiye'ye döndü. 

Bilhassa Balkan ülkelerinde yaşayan ırkdaşlarımız 
çeşitli baskılara maruz bırakılmaktadırlar. Buralarda 
yaşayan ırkdaşlarımızın bir kısmının adları zorla de
ğiştirilmekte, dinlerini değiştirmeye zorlanmaktadır
lar; Camileri yıkılmakta, arazileri ve malları gasp 
edilmekte ve karşı çıkanlar, çeşitli işkeınceilere maruz 
bırakılmaktadırlar. Düşleri İBafcanlığının elbette ki 
bu konularda girişimlerde bulunması lazımdır. Ana
vatan dışında yaşayan ve fakat Türkiye ile manevi, 
kültürel ve beşeri bağları bulunan vatandaşlarımız 
için iki yol vardır : Ya varlıklarını ve kültürlerini de
vam ettirerek kaybolmaktan kurtulacaklar veya Tür
kiye'ye göç edeceklerdir. Maalesef bu yurttaşlarımı
zın kültür varlıkları ve imkânları ve maruz bırakıldık
ları muaimeleler, mevcudiyetlerini devam dttirmefc 
'için yeterli değildir. Türkiye'den bu konuda yakın 
ve sıcak ilgi beklemektedirler; fakat şu anda kâfi ilgi 
göremedikleri için pek çoğu Türkiye'ye 'göç etmek 
istemekte ve fakat şu anda buna da imkân bulama
maktadırlar. Zira, 1978 yılı başında, yani bu Hükü
metin işbaşına gelmesiyle, 'Bulgaristan'dan göç dur
muştur. Bilhassa 1951 ve 19671de yapılan anlaşmalar^ 
la Türkiye'ye Bulgaristan'dan büyük göçmen kitle
leri gelmiştir. Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç etmek 
için pek çok ırkdaşımız başvurmuş bulunmaktadır; 
Türkiye'de de pekçok vatandaşımız Bulgaristan'daki 
yakınlarını serbest göçmen olarak Türkiye'ye getirmek 
için talepte bulunmuştur; fakat 1978 yılbaşından be
ri, yani bu Hükümetin işbaşına geldiği günden beri, 
valtandaşlarımızın bu talepleri kabul dahi edilmemek-
tediı", 

Parçalanmış aileleri birleştirmek insani bir dav
ranıştır. Türkiye'nin, buradaki vatandaşlarının ve 
oradaki ırkdaşlarının bu masum ve tasanı istekleri
nin gerçekleşmesi için mutlaka girişimlerde bulun
ması lazımdır. 1978 başında göç durmuştur; fakat 
göç istekleri karşılanamamıştır. Bu göç talepleriniın 
mümkün olanları karşılanmalıdır. Göç anlaşmaları 
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yapıldığı zaman, sosyal ve ekonomik hakların trans
feri sağlanmalıdır. Türkiye'ye göç imkânı bulama
yan ırkdaşlarımız için kültürel ihtiyaçların karşılan
ması, ırkdaşlarımıza Türkçe okuma - yazma hakiki, 
dirii eğitim hakkı, imkânlarını sağlamak için Türk 
Hükümeti girişimlerde bulunmalıdır; kitap ve diğer 
yayınlan «sağlanmalıdır. 

Bulgaristan'dan ve diğer ülkelerden Türkiye'ye 
göç edip yerleşen ırkdaşlarımız burada birçok güç
lüklerle karşılaşmaktadırlar; nüfus alıncaya kadar 
bir yıldan fazla beklemektedirler; nüfus atamadıkları 
için işe girememektedirler. Diploma, ehliyet ve düğer 
belgelerin Türk makamlarınca denkliğinin tespiti ve 
tescili, aylar, yıllar sürmekte; bunlar yapılmadan da 
okula ve işe girememektedirler; doktor ve eczacılar 
görev alabilmek için 1 yıldan fazla beMetlitmeklte-
dirler; iş bulmakta, ev bulmakta ve diğer konularda 
pek çok zorluklarla karşılaşmaktadırlar. 'Bu musta
rip insanları bu sıknıtılardan kurtarmak insani bir 
g'örevdiı. 

BAŞKAN — Sayın Karaatlı, toparlayın efendim. 

HALİL KARAATLI (Devamla) — Dışişleri Ba
kanlığının, diğer ilgili bakanlıklarla işbirliği yaparak 
bu konulara eğilmesine ve Türkiye'min dış problem
lerine ciddiyetle eğilmesini bekliyor ve temenni edi-
yoruttv 

Hepinizi hürmetle selamlıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaatlı. 
Sayın üyeler, Dışişleri Bakanlığı 'Bütçesi tizefin-

ddki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçtirmesini oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiş ti ı". 

Her bölümü okutup ayrı ayrı oylarınıza sunaca
ğım : 

C) Dışişleri Bakanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

1Ö1 Genel yönetim ve destek hizmet
leri 248 364 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

İÜ l Diş politikanın yürütülmesi 609 532 000 
'BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Bölüm Lira 

112 Dış temsil görevlerinin yürütül
mesi 943 130 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. I 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 297 600 000 
'BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil- | 
mistir. 

Hayırlı olsun efendim. 

D) GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Programımıza göre, Gençlik ve 
Spor Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmelere başlı
yoruz. I 

Komisyon, ve Hükümet buradalar. 
Gençlik ve Spor 'Bakanlığı Bütçesi üzerindeki, 

gruplar ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin 
isimlerini okuyorum : 

Grupları adına: Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına Sayın Burhan Ecemiş; Milli Selâmet Partüsü 
Grubu, adına Sayın Abdullah Tomba; Milliyetçi Ha
reket Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Tahir Şaş
maz; Adalöt Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Ha
lk Dağlı. 

Şahısları adına; lehinde : Sayın Yılmaz Cemal 
Bor,x Sayın Altan Tuna, Sayın Hasan Ali Dağlı, Sa
yın Sami Gökmen, Sayın Ömer Kahraman, Sayın Ze
ki. Eroğlu, Sayın Çağlayan Ege. | 

Aleyhinde; Sayın İlhan Aytekin, Sayın Halil Ka-
raatlı, Sayın Mustafa Rona, Sayın Recep Özel, Sayın j 
Müfit 'Bayraktar, Sayın Şener Battal, Sayın İbrahim 
Vecdi Aksakal. 

Üzerinde: Sayın Nazım Baş, Sayın Mehmet Ça- j 
talbaş, Sayın Adem Ali Sarıoğlu, Sayın Ali Ak. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Bur
han Ecemiş, buyurun efendim. (CHP sıralarından al
kışlat, 

Sayın Ecemiş, söz süreniz 20 dakikadır efendim. 

CBP GRUBU ADINA BURHAN ECEMİŞ 
(Niğde) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Genç
lik ve Spor 'Bakanlığı 1979 Mali Yılı Bütçesi üzerim
de, Gençlik ve Spor Bakanlığının çalışma sahasına 
giren ve girmesi gereken konular üzerinde Cumhu- j 

— 737 

22 . 2 . 1979 O : 4 

riyet Halk Partisi Grubu adına görüşlerimizi sunmak 
için huzurunuza gelmiş bulunmaktayım; Yüce Mec
lisin değerli üyelerini Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına saygıyla selamlarım. 

Sözlerime, gençliğin ne demek olduğunu açıkla
yarak başlamak isterim. «Genç» 'kendi çıkarından çok, 
•toplumun çıkarlarını, halkın çıkarlarını düşünen kişi
dir; «gençlik» menfaat çamuruna batmamış ikisidir; 
«gençlik» bir ülkenin geleceğidir; «gençlik» bir ulu
sun geleceğidir; «gençlik» o ülkenin dinamiğidir; 
«gençlik» toplumun en duyarlı bölümüdür; onun için, 
«gençlik» o ülkenin geleceğinin teminatıdır. 

Çağdaş gelişmeye ters düşen, dilsiz ve sağır, du
yarlılığı az siyasal iktidarlar, «gençlik olayları» diye 
nitelendirdiğimiz toplumsal olguya sağlıklı yaklaşa-
mamışlardır; politik oyunlarla, gençliğe ve gençlik 
sorunlarına yaklaşmaya 'kalkışırlar; bu da, kargaşa
lığın temelini teşkil eder. 

Sayın milletvekilleri, 1950'lerden 1978 yılı baş
larına kadar Türk gençliği sadece nutuklarda kalmış
tır; ama gençliğin soranları, gençliğin ihtiyacı, kül
tür ihtiyacı, spor ihtiyacı, eğlence ihtiyacı oiddi bir 
şekilde ele atamamıştır. Bunun yanı sıra, izlin verir
seniz bir başka olayla 1970 Türkiye'sinde yanyaha 
gelmiştir. Bunlardan biir tanesi kente göç olayı, 
ötekisi gençlik olayı, her ikisinin yanıyana gelişi bir 
rastlantı deplldir. Eğer böyle bir kentleşme, yaton 
yanlış sanayileşmenin meydana getirdiği kırsal alan
dan kentlere göçün bu kadar düzensiz, bu kadar 
adaletsiz, bu kadar karmaşa içinde ortaya çtkması 
söz konusu olmasa idi, gençlik olayları bugün daha 
kolay çözümlenebilirdi. 

Kırsal alandan gelen genç, yürekli kişi, kentin 
koşullarına uyum gösterememekte; hem ekonomik 
yönden, hem psikolojik yönden, hem sosiyal yön
den çeşitli güçlüklerle karşı karşıya kalrniaktadır; 
kendisini yalnız hissetmektedir. Kendisine spor ola
nakları verilmemektedir; kendisine, düşünce ve tar
tışma olanakları verilmemektedir; kendisine kültür 
siteleri vedimemeıkltediir ve böylece kente , gelen kır
sal alan insanı, sahipsizliğin içinle düşmekte ve pusu 
kuran art niyeti politikacıların tuzağında kendisini 
bulmaktadır. 

1 Mayıs 1976 günü çıkan ve «Liseli Genç» adım 
taşıyan, dergiden birkaç pasajı sftzlere akuiyacağım. 
Derginin sol köşesinde bir kurt var, ağzını havaya 
doğru açmış; kurtun eteklerinde kalabalık insan yı
ğını; şimdi, liçindekilerden, izin verirseniz okuyayım. 

Sinan Nacak yazıyor; Sinan Nacak'ın bir liseli 
genç olduğunu zannetmiyorum, dil çok eski, bu 
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tuzak kuranlardan biri; temiz yürekli insanları avu-
cunun içine alarak, onları cinayet mangaları şeklin
de çalıştırmayı amaçlayan biri ve şartlandırıyor gen
ci, diyor kli, «Teşkilat nedir? Teşkilat şunu yapar, 
bunu yaparsa; o, teşkilat olur. Herşeydlen önce teş
kilat, bünyesinde toplanmış .kişilerin bir Meri, bir 
fikri çizilmiş, bir programı ve kabul ettiği bir ülkü
cü tipti vardır ve bu tip lider teşkilattır» diyor. 

.«Demek ki bir lidere, bir fikre, bir doktrine 
inanacaksınız ve inancınızı hiç kimseyle tartışmaya-
daksınız, inanmaya mecbursunuz, böyle olursa at 
nallarımızın altında dünyayı titreteceğiz.» 

Bu büyük yanlışlığın bir belgesidir; bu, psikolo
jik bir deliliktir; ama bu genç, yürekli, kırsal alan
dan gefen insan, bu tuzağa fcendislini kaptırır ve 
sonra Atatürk Lisesinde balkınız neler olur. 

Yine burada ne yaptığım ifade eden deyimler 
var, Atatürk Lisesiyle ilgili, burada ileri sürülen 
ve gençler© aşılanan düşüncelerden bir tanesini sizle
re sunuyorum; diyor ki, «Yeter artık, bitsin sus
kunluğunuz. Tanzimatın ölü toprağını silkiniz üze
rinizden; dokuz ışık gibi doğalım karanlıklara; sonra 
hep bir ağızdan haykıraılıın.» Hemen ikinci gün, 
yani 1976 Mayısının 19'unda saat 16.00\la dört öğ
renci Müslüm Ateş'in başına vurarak, kendisini ko
malık ediyor. 

Bir genç kuşak lise öğrencisi, daha fiziği, kim
yayı, bitkiyi öğrenmeden, insana bu kadiar düş
man hale getirilirse, o gençliği artık kurtarmak, par-
tiilileriın tartışmasıyla değil, bir düşünce etrafında 
birleşmesiyle söz konusu olur. 

Sonra bir başkası hadis buyuruyor; hadisi kendi 
kafasında keşfediyor; sonra da, 3.10,1975 tarihli 
Milli Gazetede yayınlıyor; diyor ki, «Allah yolun
da şehit olabilmenin yollarını aramalıdır. İşte, cihat, 
şahadet için bir vasıtadır; bu vasıtaya mutlaka mü
racaat edelim» diyor. 

Oysa, Türk gençliği yaşamalıdır. Türk gençliği, 
vatanı düşman işgaline uğramaya başladığı zamain şe
hit olmayı görev kabul eder; ama şehit oluncaya 
kadar yaşamalıdır; herkesi severek yaşamalıdır, yar
dim ederek yaşamalıdır ve ulusun kalkınmasına o 
kalkınma hamilesine taş koyarak yaşamalıdır. 

Sayın milletvekilleri, 
Türk gençliğini mutlaka kurtarmalıyız, Türk 

gençliğini kırsal alandan gelen temiz yürekli insanı 
bu tuzağın elinden uzaMaştırmalıyız. Bugünkü 
Gençlik Spor Bakanlığı bol miktarda kültür siteleri 
kurarak, spora büyük önem vererek, sporu eği

timle bütünleştirerek, bu durumu sağlamaya çalış
maktadır. Onun için, 1979 Türkiye'sinde Gençlik 
ve Spor Bakanlığı son derece önemli bir görenle 
karşı karşıyadır. Türkiye'nin geleceği gençlerdin elin
de olduğu için, o gençlerin hem ruh bakımından, 
hem vücut bakımından sağlıklı yetişmesi gereklidir 
ve katiyen şartlaındirıtaataalıdır. Sahip olacağı 
fikri, düşünerek, kendisi kabul etmelidir. Onun 
için, «davadan dönersen senli vururlar» diye de, 
hiç kimsenin bir genci korkutmiaiya hakkı yoktur. 
Girdiği zaman o faciayı görünce, o davla ne ka
dar büyük olursa olsun, bariz bazı çılgınlıkları gö
rünce genç, geri dönmelidir ve canı güvence altın
da olmalıdır. Onun için, böyle davalar, ancak çıl
gınların elinde Türkiye'yi kana bular. 

Sayın milletvekilleri, gençlik için tek bir dava 
vardır; savaşta ülkeyi savunmak, barışta dostluk 
içinde ülkeyi esenliğe kavuşturmaktır; bunun dışımda 
bir davaya inanmıyoruz; inananları kınıyoruz ve 
Türk gençliğinin geleceğinin, bugünden dalha-aydın
lık olacağı umudunu taşıyoruz.. 

Türkiye'de gençlik, 1965 - 1966'lara gelinceye 
kadar, kendi içinde fikir ayrılıkları olmasına rağ
men, düşmanlık yoktu, kin yoktu, cinayet yoktu. 
1961 Anayasasının getirdiği yeniliklerle birlikte, genç
liğin ekonomik, sosyal ve siyasal görüş açıları de
ğişti, gelişti, ufku gelişti. Bundan sonradır k!i, 
gençlik, toplumun sorunlarına sahip çıkmaya başladı; 
yeraltı kaynaklarımızın mlillileşlûriimıesinden söz et
meye başladı; petrolün, madenlerimizin miillileştiril-
mesinden söz etmeye başladı; gençlik, ülkemizin 
ekonomik bağımsızlığını savunmaya başladı. îşte on
dan sonra gençlik, Cephe iktidarları tarafından ka
sıtlı olarak bölünmeye başlandı; gençler, bir aivuç 
zorbaların emrinde kapıkulu yapılmaya çalışıldı. Ül
kemiz için, toplumumuz için, demokrasiliniz İçin 
çok yanlış olan bu yol bizleri bugüne getirdi. 

Geçtiğimiz dönemde, gençlik sorunlarını çözme 
yolu değil, çıkmaza sokmak, sorunları artırma, 
gençliği bunalıma itme yolu seçilmiştir. Eğer geç
miş hükümetler olacağına, hiçbir hükümet olma
saydı, gençlik sorunları belki yeterince hallolamiaz-
dı; ama bu kadar da çıkmaza ve bunalıma surükle-
nemezdi. 

Sayın milletvekilleri, şimdi gençlik konusundaki 
düşüncelerimizi sunmaya devam ediyorum. Toplu
mun geri kalmışlıktan kurtulrnıalsındia, kültürle bir
likte refahın önemli bir rolü olduğu bilinen bir ger
çektir, Refahı sağlamak için ise, sanayileşmekten 
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başka çare yoktur. Olaylara karışan gençlerin bü
yük bir çoğunluğunun 1 5 - 2 5 yaşları arasındaki ki
şiler olduğu tespit edilmiştir. Bu yaş grupları ül
kemizde çarpık bir kapitalist ekonomik düzeni sür
düren bir anlayışın iktidarda olduğu zaman parçası 
içinde yetişmişlerdir. Bu zaman içinde, gençlik 
ruhunun çırası olan kutsal idealler söndürülmüştür; 
alnı terlemeden para kazanmanın, vurgun ve ka
raborsanın, devlet hazinesini soymanın marifet, 
akıllılık ve başarı sayıldığı bir anlayış ortamı içinde 
yetiştiriılmıişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, eskli Milli Birlik Komitesi 
üyesi, 14'lerden Rifat Baykal'a komando kampları 
kurduruluyor. Bakınız, Rifat Bayikal, 14.7.1968 
tar ihi Demokrat izmir Gazetesine verdiği demeçte 
ne diyordu; «gençlerimizi her bakımdan dinamik, 
son derece etkili hale getireceğiz.» 

Bu çalışmalar sonunda, 29.7.1968'de ilk koman
do kampı faaliyete geçiyordu, işareti, 2 el ateş; 
parola, başbuğ. Aynı gün Rifat Baykal şunları 
söylüyordu; «gençlerimizi bu kampta özel eğitine 
talbi tutulmakta ve ordu saflarına bir ön hazırlık 
görmektedirler. Böylesine güçlü bir teşkilatın top
lumda denge unsuru olabileceğimi de unutmamak 
lazım» diyor. Bir partinin lideri de, 10 Ocak 1969 
tarihli Hürriyet Gazetesine verdiği beyanatta ise, 
«komandoları destekliyorum. Çünkü onları biz kur
duk, biz eğittik» dliyor; sonra, «Siz komandolarla 
görüşüyor musunuz?» sorusuna verdiği yanıtta «Ha
yır, ben görüşmem. Arkadaşlar var. Biz taktikle
ri hazırlarız, yapabilecekleri konularda onları ay
dınlatırız, iletirler» demektedir. 

Ülkemizde acı ve gerçekten üzücü olaylar, yuka
rıda anlatmaya çalıştığım gibi, solun karşısına aşırı 
eylemci sağı çıkararak, silahlı eylemler yoluyla faşist 
bir tertibinin sonunda meydana gelen olaylardır; bu
nun yaratıcılarını herkes bilmektedir. Tarih, gençle
rimizi bu yola itip, birbirlerine düşman eden, bölücü
lükten kendi siyasal çıkarlarına bir yarar sağlamak / 
isteyen kişileri lanetle anacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, önce şunu söylemek iste
rim: Bir ülkede sıhhatli, morali yüksek, iyi bir nesil 
yetişmedikçe, siyasal sosyal ve ekonomik hayatın 
güçlüklerini yenmenin mümkün olamayacağına ina
nıyoruz. Bu önemi gözönünde bulunduran Gençlik 
ve Spor Bakanlığı, Türkiye'de bugün gençlik sorun
larının ve spor konusunun, MC hükümetlerindeki 
uygulamanın aksine, işe partizan tutumdan ve «spor» 
adı altında sürdürülen, her türlü çıkardan uzak, ar- | 

zu edilen ve olması gereken seviyede ele alındığını 
görmek, sporun ve gençlerimizin güçlenmesi açısın
dan mutluluk verici bir tutum olarak saymaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, biraz da Devlete ait yurt
ların, geçmiş dönemde ideolojik olayların karargâhı 
haline nasıl getirildiğine değinmek isterim. Hemen 
hemen bütün yurtlar, bir partinin ve faşist ülkü 
ocakları derneklerinin tertip yeri, suçluların sığınma 
yerleri haline getirilmişti. Her yurt civarında halk, 
tabanca, bomba ve dinamit sesleriyle tedirgin oluyor 
ve korkuya kapılıyordu. Çevredeki insanlara her 
türlü baskı yapılıyor, eylemler için zorla para top
lanıyor ve haraç alınıyordu. Kapısına kimsenin yak
laşamadığı Edirnekapı Yurdu, yeraltı şehri gibi, gö
revlilerin dahi giremediği Ankara Atatürk Site Yur
du ve Emek Mahallesine korkulu günler yaşatan çe
telerin barındığı Nene Hatun Yurdu, Emek halkının 
ve Ankaralıların hafızalarından halen silinmemiştir. 

ADEM ALÎ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sen bile 
inanmıyorsun söylediklerine, Gülüyorsun bak... 

BAŞKAN — Rica ederim Sayfn Sarıoğlu.. 

BURHAN ECEMİŞ (Devamla) — Dedim ya, bu 
kafa ile sizi yakında kurtlar yer. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet, yurtlarda yapılan 
bu eylemler hakkında muhalefet tarafından büyük 
eleştirilere maruz kalmıştır; ama burada yapılanları 
kısaca söylemeden geçmek istemiyorum. 

Bir kere, devlet yurtlarında, yurtlar kapandıktan 
sonra yapılan demirbaş sayımında, 3,5 milyon lira
lık malzemenin kaybolduğu görülmüştür. Bu yurtla
rın yeniden içine oturulabilir hale getirilmesi için 16 
milyon lira para sarf edilmiştir. İşte, sizin dediğiniz 
gibi, MC döneminde devlet yurtlarında kalan faşist 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Diğer solcu 
yurtlardan ne haber? 

BURHAN ECEMİŞ (Devamla) — Bu kafa ile o 
kurtlar sizi de yer yakında. 

Hatta, Nene Hatun Yurdundaki terörizm o kadar 
ileri safhaya vardırılmıştır ki, başta mahalle muhtarı 
olmak üzere, Emek halkı tarafından, Türkiye'de ilk 
defa «Nene Hatun Yurdundan Kurtulma Derneği» 
kurulmuştur arkadaşlarım; çok acı bir gerçek. 

Sayın milletvekilleri, 1979 yılında Cumhuriyet 
Halk Partisinin iktidar olmasıyla birlikte, Yükseköğ
renim Kredi ve Yurtlar Kurumunun, son bir yıl içe
risinde Gençlik ve Spor Bakanının gerçekçi, yürekli 
ve halkın özlemlerine yakın uygulamaları sonucunda, 
Türkiye'deki tüm yurtlarda, hepinizi derin üzüntü
lere sevk eden bu tür davranışlara son verilmiştir. 
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komandoların milliyetçilik duygusuyla yaptığı hasar, 
fakir Türk Devletinin Hazinesine 19,5 milyon liraya 
mal olmuştur. 

ADEM ALİ SARİOĞLU (Kocaeli) — Kültür 
Sarayını yakanlar içinde sen de varmıydın? 

MEHMET HALİT DAĞLİ (Adana) — Hesap 
sorun, hesap. 

BURHAN ECEMİŞ (Devamla) — Zamanı gelin
ce hesabı sorarız biz, üzülme sen. Sizi kurtlar yiyip 
bitirmezse, hesabını Cumhuriyet Halk Partililer ola
rak bizler sorarız arkadaşlarım, hiç üzülmeyin. 

Sayın milletvekilleri, 26 . 9 . 1978 günü bütün 
yurtlar kapatılmış, o zaman 28 494 yatak kapasiteli 
tüm yurtlarda toplam 4 600 öğrenci olduğu anlaşıl
mıştı. İnsaf etmek gerekir değerli arkadaşlarım, bu 
yurtların kapatılmasının zamansız olduğunu ileri sü
ren muhalefet mensuplarına da söylemek istiyorum... 

MEHMET HALÎT DAĞLI (Adana) — Şimdi 
kaç talebe var? 

BURHAN ECEMİŞ (Devamla) — Dinle oraya 
geliyorum, dinle. 

Eğer Ağustos ayında bu yurtlar boşaltılmış olsay
dı, o anda yurtlarda 14 678 öğrenci olduğu saptan
mıştı. 

Sayın milletvekilleri, faşist komandolar Site Yur
dunda. «Atatürk Öğrenci Sitesi Ülkücüleri» yazısını 
rahatlıkla yazabiliyorlardı. Edirnekapı Yurdu, bir 
ülkü ocaklı genel başkanı cinayet işlemiş, kan dök
müş bir adam rahatlıkla o yurda girebiliyordu. Top-
kapı Yurdu dillere destan olmuştu. Kız öğrencileri
mizin huzuru kalmamıştı. Saçlarından sürüklenen 
kızlar vardı. İnançları yüzünden ve o yurtta görevli 
bir müdüre, bu yurtta falanca zihniyet yaşatılamaz 
deniyordu. Bunu söylemeye kimsenin hakkı yoktur. 
Bu yurt hepimizin, tüm gençlerimizin yurdudur. Ger
çekten bölücülük yapıldı, ama bu bölücülük, bugün 
o yurtlar temizlenerek ortadan kaldırıldı ve aklan
mış oldu. Artık üniversite gençliğimizin güvencesi ha
line gelen Kredi ve Yurtlar Kurumu - cevap veriyo
rum - 4 000 kişiyse işgal edilmiyor, 29 bine yakın 
kapasiteli yurtların hepsi dolmuş durumdadır. İlk kez 
24 bine ulaşmıştır arkadaşlarım. 

1978 ve 1979 yıllarında Gençlik ve Spor Bakan
lığı, Devletin gençliğe sahip çıkma politikalarını oluş
turan ve bu yolda uygulamalar yapan bir kuruluş 
olarak, bir çok alanlarda gençlik hizmetleri üretmesi 
memnuniyet verici olmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Ecemiş, 2 dakikanız kaldı. 
BURHAN ECEMİŞ (Devamla) — Teşekkür ede

rim Sayın Başkanım. 

Sayın milletvekilleri, ülkemiz gençliğinin bugün 
| için çok az bir bölümünü kapsamış olsa da, toplum-
| sal kalkınmada gençlik çalışmaları, ilk kez gerçekleş-
: tirilen ve genç emek gücünün toplumsal kalkınmaya 

yönelmesine katkıda bulunan bir uygulama oldukça 
sevindiricidir. 

| Değerli arkadaşlarım, konuşmamın bu bölümü-
; nü de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Beden Ter

biyesi Genel Müdürlüğünün işlev ve faaliyetlerine 
; değinmek istiyorum. Vaktimin darlığı nedeniyle, MC 
| hükümetlerinden nasıl bir Beden Terbiyesi Genel 
! Müdürlüğü teslim alındığını açıklama fırsatını da bu-
j lamıyorum. 
| Bu itibarla 1978 yılı Beden Terbiyesi Genel Mü-
î dürlüğünde yeni yapılan işleri saymakla konuşma-
i ma devam ediyorum. 
i ADEM ALİ SARİOĞLU (Kocaeli) — Sen de 
| inanmıyorsun ya. 
j BURHAN ECEMİŞ (Devamla) — Dinle, öğre-
! nirsin. 
i Değerli milletvekilleri, Beden Terbiyesi Genel 
i Müdürlüğünün yönetimi ve federasyonlar, spor öğ-
! renimi görmüş, eğitimini yapmış, son derece yetenek-
j li kişilere verilmiş, bilinçli bir çalışma ortamı yara-
i tılmıştır. Savurganlığın büyük ölçüde önlenmesi (AP 

sıralarından alkışlar) turistik dış gezilere programda 
I yer verilmemesi, Devletin tesislerinin uzun süreli ve 
I düşük bedelle kiraya verilmesi... (AP sıralarından gü

rültüler) 
] BAŞKAN — Sayın üyeler, bu müdahalelerle hiç 

bir yere varamayız, rica ediyorum. Rica ediyorum 
efendim... 

BURHAN ECEMİŞ (Devamla) — Uygulamasına 
son verilmiştir. Amacı dışında kullanılan tesislerin 
geri alınması için yargı organlarına başvurulmuştur. 
Sporda af gerçekleştirilmiş, amatör sporculara Dev
letin para yardımı yapması sağlanmış, uluslararası 
ve ulusal düzeyde başarılı sporculara kendilerinin ge
liştirilmesi için ihtiyacı karşılığında aylık ücret bağ
lanması, sporculara yeniden serbest giriş kartı veril
mesi karara bağlanmış, profesyonel futbol maçları
na... 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Bütün genel mü
dürleri affediyormuşsunuz, doğru mu? 

BURHAN ECEMİŞ (Devamla) — Ah bir dinle
mesini öğrenseniz, bir şeyler olacak sizden, ama din-

I lemesini öğrenemediniz. Alışamadınız canım, kolay 
I değil, kolay değil. Alıştınız 27 yıllık iktidara, elinden 
I ekmeği alınmış çocuk gibi bağıracaksınız artık. (CHP 
I sıralarından alkışlar) 
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Futbol maçlarında % 8 kesinti yapılarak amatör 
kulüplere araç ve gereç yardımı yapılmaya başlan
mıştır. Yabancı sporcu transferi ortadan kaldırılmış, 
amatör spor kulüplerine Devletin direkt yardımını 
sağlamak amacıyla Dernekler Yasasındaki değişiklik 
teklifi Yüce Meclisimize sevk edilmiştir. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Gazetelerin spor 
sayfalarına bakıyor musun sen? 

BURHAN ECEMİŞ (Devamla) — Amaç dışına 
çıkan, sizler gibi amaç dışına çıkan ve gerekli koşul
ları taşımayan özel spor salonları kapatılmış ve ye
niden açılmaları için yeni düzenlemelere geçilmiştir. 
Genel müdürlüğün bir kaç kulübün örgütü olmasına 
son verilmiştir. Şike ile mücadele yöntemleri hızla ge
liştirilmiştir. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — İnanıyor 
musun sen bu söylediklerine? 

BURHAN ECEMİŞ (Devamla) — Ulusal takım
larımızın kampları otel ve motel köşelerinden kurta
rılmış, genel müdürlüğün kendi tesislerine aktarıl
mıştır. (AP sıralarından «Bravo» sesleri) 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Bu Hü
kümetin temeli bu işte. 

BURHAN ECEMİŞ (Devamla) — Bu konudaki 
savurganlıkla büyük ölçüde mücadele edilmiştir. (AP 
sıralarından gülüşmeler) 

Sayın arkadaşlarım, bu kürsüden değerli millet
vekili arkadaşlarımıza hitabetmesini bilemeyen, bu
radaki bazı milletvekili arkadaşlarımızın bu kürsüden 
konuşan hatibi dinlemesini öğrenirlerse ben çok 
memnun olurum, bu konuda da sizin ikazınıza ihti
yaçları olduğunu zannediyorum. 

Değerli milletvekilleri, birden fazla amaçlı, halka 
açık spor tesislerine büyük ölçüde ağırlık verilmiştir. 
1979 yılında Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
halkın her kesiminin spor yapabileceği, bedenini ge
liştirebileceği ucuz, temiz spor sahaları gerçekleştir-
mesindeki gayretlerini sürdürmelerini ve sporun, 
özellikle gençlerimizin boş zamanlarını en iyi biçim
de değerlendirebilecek ve gençliğin bünyesinden ge
len enerjisini sarf edecekleri bir dal olarak özendir
me gayretlerini sürdürmelerini diliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimi bitirirken Genç
lik ve Spor Bakanlığımızdan gençlik, kamplarımızın 
daha iyi yaygınlaştırılmasını, daha fazla faydalı hale 
getirilmesini ve tüm yurtların, özel yurtlar dahil tek 
elde toplanmasını ve Kredi ve Yurtlar Kurumunun 
denetimine verilmesi için hazırlanıp Yüce Meclise 
sevk edilen yasa tasarısının son derece olumlu, ya
rarlı olacağını belirtmek isterim. 

• Ayrıca, sporcularımıza uluslararası bir başarı 
gösterecek seviyeye geldikten sonra değil, çok küçük 
yaşta kabiliyetleri tespit edilerek, çok küçük yaşta 
sahip çıkılmasını ve destek olunmasını dilerim. 

I Gençlik ve^Spor Bakanlığı ve Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü bütçeleri üzerinde Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu adına yaptığım konuşmaya bu
rada son verirken, bütçenin Türk gençliğine, Türk 
halkına, Gençlik ve Spor -Bakanlığına ve Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğüne hayırlı, uğurlu olmasını 
diliyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ecemiş. 
MSP Grubu adına Sayın Abdullah Tomba, bu

yurunuz. 
MSP GRUBU ADİNA ABDULLAH TOMBA 

(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Gençlik ve Spor Bakanlığının 1979 yılı bütçesi hak
kında MSP Grubunun görüşlerini sunmak üzere hu
zurlarınızda bulunuyorum. 

I Gençlik ve spor, çağımızda birbirinden ayrılması 
mümkün olmayan, birbirine destek olan, birbirini 
ayakta tutan et ile kemik gibidir. Biri olmayınca, di
ğerinin pelte haline geleceği, bir yığından ibaret ola
cağı, bir diğerinin olmayışı halinde öbürünün cansız 
bir iskeletten başka manzara arz etmeyeceği hali 
gibi. 

Gençlik, doğuştan itibaren muayyen bir yaşa ka
dar insan hali, spor doğuştan itibaren ölünceye ka
dar her insanın bilerek veya bilmeyerek ihtiyarı için
de veya ihtiyarı dışında yaptığı, yapmaya mecbur ol
duğu beden hareketleridir. Sıhhatli bir insan, günlük 
yaşantısı içinde ve günlük hayatında beşeri ihtiyaç
ları için muayyen bir zaman içinde hangi yaşta olur
sa olsun, yatar, uyur, kalkar, çalışır, yine yatar uyur. 

İnsanın çalışması halinde, ihtiyarı içinde ve dı
şında yaptığı her türlü bedeni ve organik hareketleri 
spordur. Bu İtibarla bu iki unsurun cemiyetler ve 
milletler hayatında çok iyi değerlendirilmesi gerekir. 
Yakın tarihimizde gençlik ve onların yetiştirilmesi, 
eğitilmesi meselesi üzerine eğilinmemiş, hafife alın
mıştır. 

Bugün bir kısım gençler maneviyatsız, asi, anar
şist, ahlak yoksunu olarak yetişmişlerdir. Bir kısım 
diyorum, Allah'a şükürler olsun ki, çoğu doğru yol
dadır. Olmayanlar kendilerine ahlak ve maneviyat 
zerk edilerek kurtarılabilecek ciddi bir buhrana sü
rüklenmişlerdir. Zira, bunların bazılarının ölüme gi
derken bile, «Ben Türk değilim, Müslüman değilim» 

I diyenlerini biliyoruz. 
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Sayın milletvekilleri, Türk gençliği bugün emper
yalist devletlerin ıstırap yığını haline gelmişlerdir ve 
ideolojik kavgada arena haline gelen vatanın tüm 
sathı, kan ve barut kokan, gençlerin birbirlerini öl
dürdüğü vuruşma yeri haline gelmiş ^e bu manzara 
kendisini göstermeye başlamıştır. 

Türk gençleri kamplara bölünmüştür, öğrenci 
olayları, ideolojik kavgalar, ırk ayrımı, zaman za
man mezhep kavgaları haline dönüşen zıtlaşmalar, 
çatışmaların sonucu kanlı ve bıçaklı olmuşlardır. Da
hası var; içki, kumar, esrar ve seks partileri gençler 
arasında yaygın hale gelmiştir. 

Maneviyatsız ve milli değerlerden yoksun halde 
yetiştirilmiş, bunların faydasız, asılsız ve çağ dışı ol
duklarına inandırılmış, beyinleri yıkanmış bir kısım 
gençlerimiz ve hatta dünya gençliği bunalım içerisin
dedir. Bunların bir kısmı intihar etmekte, bir kısmı 
çok gerilere giderek âdeta taş devri, mağara devri 
insanlarının yaşantılarına özenerek hayatlarını idame 
ettirmek istemektedirler. 

Bu münasebetle bir hatıramı arz etmek isterim: 
Partimin İstanbul il başkanı olduğum sıralarda bir 
kongre arifesi, idare heyetimize başarı dileklerini 
söylemek üzere ziyaretimize gelen İstanbul Amerikan 
Konsolosluğu memurlarından birisi, sohbet sırasın
da, evli, çoluk çocuk sahibi ve mühendis olan yakın 
akrabalarından birinin acıklı ve gerçek olan hayat 
hikâyesini anlattı. Bu delikanlı iyi bir aile reisi, iyi 
bir babadır. Aile efradını rahat, müreffeh, mesut bir 
şekilde yaşatan insandır, böyle devam eden hayat 
akışı içinde zaman zaman aile reisinin yaşantısında 
değişiklikler olmaktadır, aile ve çocuklar ihmal edil
mekte, iş hayatında aksaklıklar, eve gitmemeler, içki, 
kumar bunların sonunda esrar, eroin, sefih bir hayat, 
birbirine karışmış saç sakal, aile ocağını terk ve neti
cede boşanma. Bu adam ailenin bütün ikazlarına 
rağmen, tedavi ve alınan tedbirlere rağmen duru
munda en ufak değişiklik olmamıştır. Aile onu, o 
ailesini terk etmişlerdir. Aradan uzun zaman geçmiş, 
bir gün bu genç adam ana babasını, akrabalarını zi
yarete gelir, bu defaki gelişinde de büyük bir değişik
lik olmuştur, eski efendi haline dönmüş, alışılmış iti
yatlar bırakılmış, eski normal halete dönüş başla
mıştır. Aile bu değişikliğinin sebebini sorar, alınan 
cevap, «Müslüman oldum ve İslamı yaşıyorum» ol
muştur. Bunun sonunda aile birbiri ile barışıyor, es
ki mesut yaşantı sürüp gidiyor. 

Türkiye'de de bu gibi hadiseler çoktur, bu yüzden 
bir çok yuvalar yıkılmış, aileler perişan olmuş, ana, 
baba ve eşlerin gözyaşları akmış ve akmaktadır. 

55 seneden bu yana, Türkiye'mizde hükümet ol
muş, millet idaresini ele almış olan Cumhuriyet Halk 
Partisi ve Adalet Partililer, suçlusunuz. Sizleri tarih 
ve millet affetmeyecektir, eserleriniz meydanda. Dün 
rüzgâr ektiniz, bugün fırtına biçiyorsunuz. Dün ye
tiştirdiklerinizden bugün şikâyet ediyorsunuz. Dün 
de, bugün de gençleri bölen, sokaklara döken sizler
siniz. «Sokaklar yürümekle eskimez, bunlar demok
rasinin icabıdır» diyen sizlersiniz. Komünistlere bah
çıvanlık edenler, onları besleyen, yetiştirenler sizler 
değil misiniz? Bunlar hangi devrin gençleri? Yaşla
rına bakın 30'u geçmez. Dünün okumuşları, Jön 
Türkler aydınları, ortanın solcuları, demokratik sol, 
özgürlükçü demokrasiden yana olanlar, bunlar sizin 
eserleriniz değil de kimin eseri? 

Şimdi de gelin hep beraber olalım, bu güzel va
tanımızı, şehit kanları ile her karış toprağı ıslanmış 
bu vatanımızı parçalanmaktan kurtaralım; Türk 
gençleri arasında bölücülük, nifak sokanları lanetle
yelim, diyorsunuz. Çok güzel, ama bunu yapamazsı
nız. Yapamazsınız çünkü samimi değilsiniz. Güçlü 
değilsiniz. Daha doğrusu, bu gibi işlerde nasibiniz 
yoktur. Bunun bir tek çaresi ve ilacı var; onun reçe
tesi Milli Selâmet Partisidir; Milli Selâmet Partisi 
eczanesindedir, orada satılır. Bunlara tekrardan te
miz Türk - İslam ahlak maneviyatını zerk etmek, 
ölüm halindeki bir hastaya acilen kan yetiştirmek 
kadar ehemmiyetlidir. 

Eğer gençlerimizin düzelmesi isteniyorsa, milleti
ni seven, ana ve babasına saygılı, küçüğüne şefkatli 
merhametli, milletinin birliğine, bütünlüğüne iman 
etmiş, manevi değerlerine bağlı gençlik yetiştirmek 
istiyorsanız; tekrar bıraktığımız yerden başlamaya 
ve ecdadın şanlı hâtıralarına dönmeye mecburuz. 

Muhterem milletvekilleri, şu anda bütçesini gö
rüştüğümüz Bakanlık, üniversite gençliği ve Spor Ba
kanlığı değildir; Gençlik ve Spor Bakanlığıdır. 18 -
24 yaşları arasındaki gençlerimizin ancak >% 11'i 
üniversite veya yüksekokullarda okumaktadır. Genç
lik denilince, sadece bu % 11 oranındaki üniversite 
gençlerinin anlaşılmaması gerekir; okullar dışında 
okumayan ve jdiğer meşguliyetleri olan gençlerimizin 
de oldukça yekûn tutan mevcudiyetleri bilinen ger
çektir. Bunlar hiç bir zaman ihmal edilmemelidir; 
okuyan gençlik ve okumamış, tarlada, dükkânda, 
fabrikada vesaire yerlerde işiyle, gücüyle meşgul olan 
gençlik. Bunların yüzde oranını bulursak, ikinciler 
daha ağır basar. 
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Türk gençliği, sadece okuyan gençlik değildir. 
Birinin okul, üniversite, kütüphane, öğretim üyesi, 
yurt, burs, kredi, spor meseleleri kısmen de olsa hal
ledilmiştir; fakat tatminkâr değildir. Zamanla daha 
iyi bir şekilde halledileceğine inanıyoruz ve bu yolda 
çalışanlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu 
hususta grup olarak okuyan gençliğe her türlü des
tek ve yardımın yanında ve takipçisi olduğumuzu arz 
etmek isterim. 

Değerli arkadaşlar, Türk gençliğinin sportif alan
larda da mühim meseleleri vardır. Spor yapan müsa
bık amatör, profesyonel binlerce gençlerimiz vardır. 
Bunlar muhtelif kulüp ve müesseselerde muhtelif 
spor dallarında çalışmaktadırlar. Evvelemirde onları 
beden ve ruh terbiyesiyle mücehhez kılmak, idareci 
ve yetiştiricilerin en mühim vazifelerinden biridir. 
Maneviyattan ve ahlaktan mahrum olan bir sporcuyu 
disipline etmek çok zordur. Disiplin, sporda başta 
gelen faktörlerden biridir. Disiplinli, iyi eğitilmiş bir 
ordu nasıl ki muharebede zaferden zafere koşarsa, 
disiplinli, formda bir sporcu da muvaffakiyetten mu
vaffakiyete koşar, milletinin idarecisinin ve antrenö
rünün yüzünü güldürür. 

Günümüzde devletler birbirleriyle sadece ilim ve 
teknik alanında yarışmıyorlar; sanat alanında yarış
makla da kalmıyorlar; sporun her dalında ciddi bir 
şekilde mücadele vermektedirler. Futbol, boks, gü
reş, basketbol, atletizm, voleybol, kış sporları ve her 
branşta birbirlerine üstünlük sağlayabilmenin, kendi
lerinin propagandasını yapabilmenin ümidi içerisin
de aralıksız olarak çalışmalarını sürdürmektedirler. 
Böylelikle de planlı bir spor eğitimiyle hem gençlerin 
enerji birikimlerinin kötüye akmasını frenleyebilmek-
te, hem de devletler arasındaki rekabetlerini sürdüre
bilmektedirler. 

Biz maalesef beynelmilel sahalarda kendimizi gös
termekten mahrumuz. Bugün için bunu tahayyül et
mek, hayal olmaktan ileri gidememektedir. Bazı fer
di kabiliyetlerimiz bunun dışında tutulmalıdır; onla
rı bile muhafaza edemiyoruz. Önce şampiyonlar ye
tiştirecek yetiştiricileri yetiştirmemiz lazımdır. Spo
rumuza bir sistem getirmek mecburiyetinde olduğu
muz bilinmelidir; bilen insanlar işbaşına getirilme
lidir. 

Milli Selâmet Partisi olarak ata sporlarımızın ge
liştirilmesinden ve yaygınlaştırmasından yanayız. 
Millli sporlarımızın keza bütün gençlerimizin yarar
lanabilecekleri şekilde yaygınlaştırılması ndan yana
yız. Spor tesislerimiz yurt çapında istifade edilebile-
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cek bir seviyeye getirilmelidir. Sportif çalışmalar te
sadüflere ve şansa terk edilmemelidir. 

Modern tesisler, bilgili antrenörler, sporcunun 
yetişmesinde mühim rol oynar. Beynelmilel temaslar 
tecrübeyi artırır, bunlar olmadığı takdirde veya yeter
sizliği halinde sporcudan başarı beklemek abes olur. 

Biz Milli Selâmet Partisi olarak milli sporlarımı
zın Anadolu'ya, Anadolu'nun en ücra köşelerine ka
dar götürülmesinin gerektiğine inanıyoruz. Sporun 
her branşında okullar, hatta yüksekokullar açarak 
ilmi bir şekilde çalışılmasına ve gençlerin böyle yetiş
tirilmesine inanıyoruz. 

Yüce Peygamberimizin «Çocuklara atıcılık, bini
cilik ve yüzücülüğü öğretiniz» veciz sözlerinin ışığı 
altında, ata sporlarımıza bilhassa güreş, su sporları, 
atlı sporlar, okçuluk, atıcılık, cirite büyük önem ver
meliyiz. Bu sporları gençlerimize sevdirmeli ve yap
tırmalıyız, hatta mecbur tutmalıyız. Sporumuzu bir 
kaç büyük şehrin ve büyük kulübün hegemonyasın
dan kurtarmalıyız. 

1924'lerde İtalya'da tatbik edilen, bizim de ay
nen tatbik ettiğimiz Beden Terbiyesi Kanununun bu
günkü şartlara uymayan müeyyidelerini mutlaka de
ğiştirip, günün şartlarına ve milli bünyeye uygun ha
le getirmeliyiz. 

Sportif çalışmalarda öğretici ve sürükleyici ida
reciler bulmak zordur. Mevcut olanları yerinde mu
hafaza etmeliyiz. Ölçü, dürüst ve faziletli olmaktır. 
Spor ve sporcumuza bir şeyler verebiliyorsa, öğrete-
biliyorsa, çalıştığı yerde çalışmalı ve yerinde kalma
lıdır. Siyasi oyunlar, polemiklerle, gözünün üstünde 
kaşın var deyip, sudan sebeplerle görevinden alınma
malıdır. indi ve keyfi kararlarla, basit bir kapris so
nunda adam kıyımına gidilmemelidir. 

Maalesef son günlerde böyle resmi davranışlara 
şahit olmuşuzdur. Burada bir hususu arz etmek iste
rim : 

Federasyon başkanlıkları, bölge spor ajanlıkları 
fahri 'kuruluşlardır. Federasyon başkanlığına, bölge 
ajanlığına getirilecek şahısların tayinle değil seçimle 
getirilmesi çok lüzumludur. Çünkü Türkiye'de istik
rarlı hükümet kuruluşları yoktur. Son senelerde hü
kümetler sık sık değişmekte, dolayısıyla bakanlar de-
ğişmkete, bunlar değiştikçe de idari kademedeki ida
reciler değişmektedirler. Genel müdürler, federasyon 
başkanları da 'böyledir, içlerinde yıllık faaliyet prog
ramlarını yapmadan görevinden almanlar vardır; bu 
ise, sporumuza fayda yerine zarar tevlit etmektedir. 
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Spora siyaset sokulmamalıdır. Yurt içi, yurt dışı 
•milli ve temsili müsabakalara fazlaca yer verilmelidir. 
Sporcularımız beynelmilel turnuvalara mutlaka gön
derilmelidir. Ancak 3 sporcunun yanında 5 idareciy
le değil, 10 sporcunun yanında 3 idareciyle gönde
rilmelidir. Gençlerimiz her sahada spor yapmaya 
teşvik edilmelidirler. Bu da sporumuzu caz'ip hale 
getirmekle olur; iyi anitranörler elinde olur. Teşhis
lerin yapılmasında dikkatli olunmalı, suiistimallere 
meydan verilmemelidir. Her kasaba, ilçe ve illerimizde 
spor sahaları, spor salonları yapılmalıdır. Gençleri 
ders ve iş zamanları dışında spor ile meşgul etmekte 
büyük faydalar vardır. 

Dünyada sportif sahadaki teknik ilerleme ve inki
şafları günü gününe takip edip, sporcularımızı hemen 
bu çalışma ve tekniğe uydurmalıyız. 

Değerli arkadaşlarım, sırası gelmişken arz etmeyi 
vazife telakki ettiğim bir hususu arz edeceğim. Kah
vehaneler, diskotekler, payvonlar ve dans salonlarına 
bir göz atalım; üzücü, çok hazin manzaralarla karşı
laşırız. Çoğu genç denecek yaşta, henüz rüştünü bile 
ispat etmemiş durumda kız ve erkek çocuklarıyla do
ludur. Bunların bir kısmı maalesef mektep talebele
ridir veya mektep kaçkınlarıdır. Bu gençlerimiz ve 
çocuklarımızın bir kısmı bu günah yuvalarında esrar 
partileri, seks partileriyle uyuşturulup, bu işin tica
retini 'yapan hain, tufeyli kişilerin tuzaklarına itilmek
te, alet edilmektedirler. 

Muhterem milletvekilleri, gençlik bir milleti ma
ziden istikbale bağlayan köprü, kültürüne mensup 
milletinin maddi ve manevi yükünü omuzlamaya 
muhatap kadrodur. Onlara verilecek emek, vatan 
istikbaline ait olan en verimli ve ehemmiyetli bir ya
tırımdır. Gençlik, yarının ana ve babaları, devlet ida
reci ve yöneticileridirler; istikbal onlarındır. Büyük 
'hizmetler, büyük nesillere düşer. Onların büyük nıe-
siller olarak yetiştirilmeleri de bugünün idarecile
rinin vazifeleridir. Ancak büyük nesil, ahlâk ve ma
neviyat ile 'büyük davaları benimsemekle olur; kı
sır çekişmelerle değil; hele bıçaklı, tabancalı kriter
ler ile hiç değil. Gençlerimiz yıllarca bu görüş uf
kundan mahrum naehil ellere tevdi edilmiştir. 

Bulunduğumuz bu noktada siyasi partiler kar
şılıklı olarak birbirlerini suçlama ve atışmadan vaz
geçerek, Türk gençliğinin maddi ve manevi kişiliği, 
ruh 'sağlığı, sportif gelişmeler önünde (Tedbirler ko
nusunda işbirliği yapmalıdırlar. Yıllardır sürdürülen 
sakim politika yerine milli gençlik politikası hepimi
zin şiarı olmalıdır. 

• Bu durumlar muvacehesinde kısır çalışmalar, par-
I tizanca hareketleriyle bugüne kadar memleket genç-
I ligine, sporuna yeteri kadar bir şey veremeyen ve 
I arzu edilen seviyeye çıkarmayan Gençlik ve Spor 
I Bakanlığı ayrı ayrı bakanlılklar halinde Gençlik Ba-
I kanlığı, Spor Bakanlığı olarak çalışır ise dalha ve-
I rimli olacağı kanaatindeyiz. Grubumuz, böyle ol-
I ması halinde, Hükümete yardımcı olacaktır. 
I Gençlik ve Spor Bakanlığının, Beden Terbiyesi 
I bütçesinin Türk gençliğine ve Türk sporuna, aziz ve 
I necip milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı 
I Haktan niyaz eder, hürmetlerimi arz ederim. (Al-
I 'kışlar) 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tomba. 
I Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adın Sayın 
I Mehmet Tahir Şaşmaz. (MHP sıralarından alkışlar) 
I Sayın Şaşmaz; söz süreniz 20 dakikadır efendim, 
I buyurun. 

MHP GRUBU ADİNA MEHMET TAHİR 
ŞAŞMAZ (Elazığ) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

I Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
I 1979 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi hak

kında Milliyetçi Hareket Partisinin görüşlerini arza 
I başlarken, sizleri şahsım ve grubum adına saygıyla 
I Selamlıyorum. 
I Muhterem milletvekilleri; gençlik, toplumun 
I her türlü küçük hesabının üstüne çıkarak, yüce 
j ideallere ulaşabilen kesimidir. Gençlik, bağlandığı 
I idealler uğruna feragat ve fedakârlığın zirvesine yük-
I selebilen serdengeçtiler ordusudur. İşte bu idealist 
I tavrı dolayısıyla gençlik daima iç ve dış çıkar çev-
I relerinin istinasını kabartmış ve çeşitlü hesapların 
I oyuncağı yapılmak istenmiştir. Özellikle yükseköğ-
I renim gençliği, gençlik arasından eğitim yapabilme 

şanisına kavuşmuş bahtiyarlardan meydana geldiği 
I ve ileride ülkenin yönetiminde birçok kadrolara ta-
I lip olduğu için, çeşitli düşünce eylemlerinin pro-
| paganda hedefi ve hareket noktası olmuştur. 

Bütün dünyada gençlik hareketleri «adıyla va-
1 sıflandırrlan eylemlerin yapıcısı ve yürütücüsü yük-
I seköğrenim gençliğidir. Bugün boyutları gençlikten 

toplumun bütün yaş dilimlerine uzanan gençlik ha
reketlerinin ülkemizde 100 yılı aşan bir mazisi var-

1 dır. Fakat bu hareketlerin hiç biri son 10 yılda 
meydana gelenler kadar devletin ve milletin gelece
ğini tehlikeye sokmamıştır. Üniversite gençliğinin 
haklı ve masum isteklerini istismar ederek başla
tılan hareketler daha sonra s<bozuk düzenin değiş-1 
tirilraesi» sloganlarıyla siyasi ve ideolojjk bir muhteva 
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kazanmış, ılımlı eylemlerden sertlik, kırıcılık ve zor- j 
balığa yönelen anarşik eylemlere geçilmiştir. 

Üzülerek belirteyim ki, artık: bugün hareketler 
Türkiye'yi Kuzeyden esen kızıl rüzgârların ve daha 
birçok dış etkilere paralel olarak içte de bazı beyni I 
yıkanmış ihtiras hislerine esir olmuş zavallı diye ni
telendirebileceğimiz vatansız kişilerin kışkırtma ve 
etkileriyle, bir var olma yok olma noktasına; daha 
korkunç bir iç* savaşın eşiğine getirmiştir. Hal böy
leyken, vatanımız ve milletimiz en büyük tehlikeler
le karşı karşıya bulunurken, sorumluluk mevkiinde 
bulunan Hükümet tam bir vurdumduymazlık içe
risinde her şeye karşı görmezlikten gelme, duymazlık
ta bulunma gibi bir tutum içerisine girmiştir. Hele j 
Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Yüksel Çakmur, tam 
bir pişkinlik içerisinde 'kış ortasında kız erkek ayır- j 
madan, hem de imtihanların devam ettiği bir sıra
da, bütün öğrencileri yurtlarından atarak sokağa 
dökmesine rağmen, tatlı edebiyatını kendisine özgü 
jest ve mimikleriyle sürdürmüştür. Yaptıklarıyla J 
tam bir çelişki arz eden, asla bağdaşmayarr beyan- j 
larıyla kamuoyunu yanıltmakta fayda ummuş, sayı- I 
sız hatalarına rağmen kendisini sureti haktan gös-
terme gayretine kapılmıştır. Oysa sayın üyeler, 'bana j 
soracak olursanız, huzurlarınızda bilhassa Sayın Ba- j 
kana, bir deyimi altını çizerek hatırlatmak isterim: j 
«Kişi noksanını bilmek kadar irfan olmaz.» 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde gençlik mese
lesi kanaatımca çözüm yollan bulmaya mecbur ol
duğumuz bir sürü davanın hemen hepsini geride bı
rakacak derecede ehemmiyetli bir duruma gelmiş- j 
tir. Şüphe götürmez bir gerçektir ki, milletini seven, j 
dini duygularla bezenmiş, imanlı, ahlaklı ve aydın 
bir gençliğin fikir ve ruh birliği halinde vatanper-
verane hareketinden elde edilecek başarı ne kadar j 
parlak olursa, memleket menfaatlarıyla ilgisiz, avare, 
muzır cereyanların oyuncağı olmuş, şaşkın bir ne- [ 
sil tarafından idare edilmek talihsizliğiıne uğrayan 
ülkenin, maruz kalacağı güçlükler de o nispette ağır 
sonuçlar verir. Türk gençliğinin müdafaa ve muha
faza ile vazifeli bulunduğu Türk istiklali şanlı tari
himizden bize kalan kutlu bir miras olduğu gibi, 
Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk'ün de 
gençliğe en kıymetli emanetidir. Fakat hürriyet ve 
istiklal, hudutlarda silahlı çatışmalardan çok önce, 
barış zamanlarından çarpaşık maksatlarla karanlık he
deflere yürüme teşebbüslerine nihayet vermekle mü- j 
dafaa ve muhafaza edilir. Son çare olarak, girişilen 
sınır boyu mücadelenin, çok kere sulh yıllarında | 
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kazanıldığı veya kaybedildiği hakikatini değerli ar
kadaşlarıma hatırlatmak: isterim. 

Muhterem milletvekilleri, gençliğimizi milli ve 
medeni vazifeleririin idraki içerisinde bulundurmaik 
istiyorsak, henüz çok geç olmadan, tam bir taraf
sızlık tutumu içerisinde ve azimle cemiyetimizi git
tikçe sarmakta olan, tehlikeli boyutlara sürükleyen 
ruh haliyle, bir an önce mücadeleye girişmeliyiz. 
Bu ruh hastalığı, eskiden «idareyi maslahatçılık» de
nilen, nemelazımcılı'k, fırsatçılık, kuvvetli görünene 
yaranmak gibi, aşağılık bir zihniyetin mahsûlü olan 
oportünizmdir. Türk gencini dini ve beşeri duygu
larından milli fonksiyonundan zengin ve köklü ta
rihinden kopararak, bir türedi haline getirmeye çalı
şan bozguncu propagandaların yanı sıra, bir kısmı 
gafil basının da, Avrupa medeniyetinin hasta ve 
hayvani taraflarını âdeta seçerek yaymak suretiyle 
desteklediği, oportünizm, millet arasında süratli bir 
salgın halinde genişlemektedir. Çalışmamayh yorul
madan dünyalık elde etmeyi, menfaat avcılığı yap
mayı hüner sanan bu oportünistlerdir ki ,zevk, para 
ve sahte şöhret karşılığında her zaman millet aley
hine düşmanla işbirliği yapmak alışkanlığmdadırlar. 
Bu tipler, iyinin gelişmesine engel, kötünün ilerleme
sine teşvikçi olurlar; hiçbir iş görmezler, tembel
dirler, kararsızdırlar, ne istedikleri ve ne düşündük
leri bilinmez. Çünkü, fikir sahibi değildirler. Fakat 
buhranlı anlarda memleketi çöküntüye götürmekte 
başlıca rol oynarlar. 

Değerli arkadaşlarım, gençliğimizi ve insanlığı 
hayvan derecesine indiren bu müthiş ruh hastalı
ğıma karşı, siyasi ayrım gözetmeden elbirliği yapıp, 
amansız bir mücadeleye girişmeliyiz. Gençlerimiz 
arasında bu zavallı hasta ruhluları, cemiyet yararına 
kazanmaya çalışmalıyız. Şayet bunu yapamazsak, 
onları hiç olmaz&a cemiyet hayatında söz ve fonksi
yon sahibi olmaktan uzak tutabilmenin yollarını, 
çarelerini aramalıyız. 

DOĞAN GÜNEŞ (İstanbul! — Kim yarattı bun
ları? 

MEHMET TAHÎR ŞAŞMAZ (Devamla) — Ce
vap vermek kolay, fakat gecenin tadını bozmaya
lım; hep aynı sakızı çiğniyorsunuz ,rica ederim. 

DOĞAN ONUR (îstainbul) — Siz de aynı şeyi 
hep söylüyorsunuz. 

MEHMET TAHİR ŞAŞMAZ (Devamla) — 
Hep aynı plağı çalıyorsunuz, aynı konuları bu kür
süye getiriyorsunuz, yakışmayacak bir ciddiyetle arz 
ediyorsunuz; bakın hiç değinmedim onlara. 
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BAŞKAN — Sayın Şaşmaz; en güzel ikonuşma, 
sataşmalara cevap vermeden yapılan konuşmadır, 
devam buyurunuz. 

MEHMET TAHİR ŞAŞMAZ (Devamla) — Sa
yın üyeler; Türk mit etinin geleceğinin teminatı olan 
gençliğimizin, eğitim, sağlık, beslenme, sosyal güven
lik, istihdam, boş zamanları verimli bir şekilde de
ğerlendirme gibi temel meseleleri mevcut olduğu bi
linmektedir. Ancak milli bir gençlik stratejisi ve po
litikası olmaması sebebiyle, bu meselelerin çözüme 
kavuşturulmasında ilmi ve tutarlı bir yaklaşımın uy
gulamada yer aldığını ifade etmek mümkün değildir. 
Öte yandan, enternasyonalci CHP'den milliyetçi bir 
fikir ve uygulamayı beklemek, fazla anlamlı bir dav
ranış ve düşünce şekli değildir. 

iktidar olmaik için her türlü sol fraksiyonları hi
maye edenler; bırakınız milliyetçi ve ülkücü gençle
ri, kendilerine uyduluk etmeyenleri bile cezalandır
ma yolunu tercih etmişlerdir. Ne mi yapmışlar? 
Okullardan kovmuşlar, gidemedikleri okullara nak
letmişler, iftira ve işkence edilmesine göz yummuş
lar, 'imtihan günlerinde yurtlarından sokağa atmışlar, 
devlet imkânlarını yalnız CHP'lilerden kart getiren
lerin kullanmasına izin vermişlerdir. 

Bu ne biçim Gençlik ve Spor Bakanlığı ki, yalnız 
gençliğimizin fiziki aktivütelefini hedef alan bir po
litika takip etmektedir. Yalnızca öğrenci kredisi art
mıştır. Bu da TBMM'si komisyonlarının sayın üyele
rince sağlanmıştır. Onun bile, sistemli bir biçimde 
dağıtan ve değerlendiren düzenini kuramamışlardır. 
Çünkü, adı Kredi ve Yurtlar kurumudur; fakat bu
günkü durumuyla CHP'nin militan destekçisi organı 
haline getirilen, kanuni dayanağı olmayan bir yöne
tim kuruluyla devlet memurlarının baskı ve zulümle 
toplantılarında irade beyan edilen, tabiri caizse «yol 
geçen militan hanı»! olan bir kuruluştur. 

Yalnızca tarafsız devlet memuru niteliğini taşıyan 
öğrenci yurtları idarecilerini, bir gecede devrim man
gası anlayışıyla değiştiren sözüm ona sosyal demok
ratlar, kendi gizledikleri gerçek düşüncelerini taşıyan 
militanlarım göreve getirmelerdir. 

Bu Balkan ve onun şahsında bu Hükümet, Cum
huriyet tarihine «memur kasabı»; olarak geçecektir 
ve bunun hesabını verecektir. Cumhuriyet hükümet
lerinin hemen hiçbir bakanı, bu Bakan kadar 'kıyım -
cı bir zihniyete ve kadroya sahlip olmamış ve tutar
sızlıkları yüzünden değerli basınımızca tenkit edilme
miştir. 
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Her yanlışına ve kanunsuzluğuna bahane bulan; 
fakat mahir olmayan bu Balkan, hiçbir Danıştay ka
rarına saygılı olmamıştır, uymamıştır. Sadece Danış
tay kararlarını uygular gözükmüştür. 

Bakanlığın müsteşarını bir binanın çatı katında 
camlı bölmeli salonda ikâmete mecbur eden bu sa
dist zihniyet, diğer yüksek görevlilere posteki sayar 
gibi telislere anket yaptırmaya göndermiştir; ancak 
başkaları onların odalarını işgal ediyor, yetkilerini 
ve unvanlarını kullanıyor ve kadro karşılıklarından 
maaşlarını alıyorlar. İkinci defa Danıştay kararı alan
ları ise zorla ve resen emekli ediyorlar ve bütün bun
ları «sosyal hukuk devleti»] nde yasalara ve yargı 
kurumlarına rağmen «hakçı düzenleri için»ı yapıyor
lar. 

Bu Bakan ve yardakçıları ancak komünist ülke
lerde görülebilecek bir acımasızlık ve kanunsuzluk 
içindeler ki, bir ara ölümle pençeleşen ve bakanlığa 
gelmesi mümkün olmayan Genel Müdürü azlediyor, 
kadro ve derecesini düşürüyor ve bakanlık merkez 
binasına girişini bile zorlaştırıyor. Lütfen söyler mi
siniz, bu ne biçim idare tarzıdır, devlet anlayışıdır? 

Göreve getirdiği yüksek derecedeki memurlardan 
birçokları ehliyetsiz ve meseleden habersizdir. Bu se
beple geçen Hükümetin olumlu hizmetlerini büle de
vam ettirme kabiliyetini gösterememişlerdir. Sonra 
özellikle Beden Terbiyesine getirilen, eski TÖB -
DER Başkanı aracılığı ile teşkilatın yaklaşık 30 böl
ge müdürlüğüne TÖB - DER zihniyetli kişileri yer
leştirmişlerdir. Böylece, Türk sporuna ilik defa anar
şi ve gösteriler bu Bakan zamanında ve onun yan
daşlarının yönetiminde girmiştir. Buna hakları var 
mı? «Öğretmenleri getirdim»; diyecekse, öğretmenle
re saygımız var; fakat, talebe arasında ayrım gözet
meden uygulama yapan öğretmenlere saygımız var; 
Sayın Bakana hatırlatmak isterim. 

Türk Toplumunun, örf ve âdetlerine bağlı, mili 
ülkü değerleri tam bir genç nesil yetiştirmesi ilkesi 
hakkında Anayasa direktifine rağmen, bu tür milli 
bir politikanın varlığından söz etmek mümkün değil
dir. Gençlerimize ve çocuklarımıza devlet olarak su
nulan hizmetleri, kampçılık ve izcilik faaliyetleriyle 
âdeta sınırlamış bulunuyoruz. Oysa, uygulanacak mil
li bir politika ile mıahallileşmekten millileşmeye, bö
lünmeden birleşmeye yönelik bir yapının meydana 
getirilmesinin hedef olarak benimsenmesi gereklidir. 

Mevzuatlarda yazılı milli politikaların bu Hükü
metçe uygulanmasını beklemek imkânsızdır. Ancak; 
milletimiz bu alanda ayrılan kaynakların kötüye kul
lanılmasına izin vermeyecektir, bilesiniz. 
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Siz, halen yönetimde bulunan yandaşlarınızın dü
zenleyici olduğu eski programlan yalnızca suçlamak 
ve seviyeslizce politika yapmak düşüncesiyle faşistçe 
kabul etmektesiniz. Oysa, toplumsal gençlik proje
siyle, kızıl faşist mantığıyla, hem de devletin kaynak
larını kullanarak militan beslemeciliği yapmaktasınız. 
Türkiye'de 2, 3 milyon işgücü fazlası, tarım kesimin
de ise 4,5 milyon gizili işsiz mevcuttur. Sizler yüksek 
gelirli şehir çocukliarından ve militanlardan meydana 
getirdiğiniz paralı çetelerle köylümüzü istismar et
meyi planlamaktasınız. Başka bir gerekçe yokmuş 
gibi, yaparak, yaşayarak öğretim ve eğitim metodu 
bahanesini uydurdunuz. 

Birçok gencimizin ilgi duyduğu izciliği, merasim 
izciliğinden kurtarmak yerine, buna bir burjuva gös
terisi olarak kabul eden burjuva durumuna düştü
nüz. Söyler misiniz izcilik nedir, bilir misiniz Sayın 
Bakanım? 

Türk'ün ölümsüz sembolü olan «Bozkurt» u amb
lem olarak taşıyan küçük izcilerden bunu almayı ve 
«Yavrukurt» ifadelini kullanmayı faşistçe bulan kı
zıl faşist mantıklara soruyorum. Siz hem yolunuzu, 
hem de özünüzü mü şaşırdınız? Cumhuriyetimizin 
kurucusu Atatürk'ün Türk Parasına dahi simgeledi
ği Bozkurt'tan niye ürküyorsunuz. Atatürk devrin
den beri «Yavrukurt»; diye anılan izci teşkilatının 
tabirinii sırf sonunda «kurt» lafı bulunduğu için aca
ba neden değiştirmek istiyorsunuz? Sayın Bakanım, 
lütfen açıklar mısınız? 

Bu konudaki endişelerimizde haklıyız. Nasıl mı? 
Nedir bu Bulgaristan'dan gelen komünist bayram 
komitacıları? 50 yıllık milli bayramlarımızı düzenle
me aczi içindeysenüz, ne duruyorsunuz? Şayet bile
rek yapıyorsanız, bu gösteriler kızıl yıldız alanların
da yapılmıyor, atalarımızın şehit kanları ile dolu 
olan topraklarımızı bu hale düşürmeye hakkınız var 
mıdır, soruyorum. 

Türk sporuna ciddi, tutarlı ve ilmi esaslara uy
gun ne gibi yenilikleri getirdiniz? Geçen Hükümetin 
bu alandaki başarılarına ve getirdiği hizmetlere ba
karak ayıbınızı ve yeteneksizliğinizi kabul etmelisi
niz. 

Meselelere çözüm bulamadığınız hallerde; karde
şim, düzen" değişmeden olumlu sonuç alamayız di
yorsunuz. Ancak bunu, devlet memuru unvanı taşı
yan iki sorumsuz şahıs tarafından kamuoyuna bildi
riyorsunuz. Sonra, spor dışında her şeyi yapmaya 
gelen Sovyet, Bulgar elemanlardan taktik ve tertip
ler alıp öğretmeye çalışıyorsunuz. Sporun kapitalisti 

veya komünisti olmaz, ancak; uygulayıcıların çarpık 
zihniyetleri olabilir ve bunlar düzene rağmen, düze
ni altüst ederler. 

Şimdi soruyorum; acaba Bakan Bey Rusya ve 
Bulgaristan gezilerinden neler öğrendiler, faşistçe laf
lar ve laf atmalar mı, yoksa yüksek dereceli memur
larıyla çatışmalar mı? 

BAŞKAN — Sayın Şaşmaz 2 dakikanız kaldı 
efendim, lütfen. 

MEHMET TAHlR ŞAŞMAZ (Devamla) — Ta
mamlıyorum Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 

Beden eğitimi ve sporun yapı ve yönetiminde, 
gelişmeyi sağlayıcı ne gibi düzenlemeler yapıldığını 
tayin ve tespit etmek zordur. Attığınız*temeller yeni 
değildir, açtığınız tesisler sizin düşünceleriniz ve hiz
metleriniz değildir. Pekli süz ne yaptınız? Maliye Ba
kanlığı Devlet Hesapları Bültenine göre 1978 yılında 
mali gerçekleşme '% 25,03; ama komisyonda % 85 
olduğunu belirtiyor Sayın Bakan. Acaba hesap mı 
bilmiyorsunuz, yoksa her şeyde olduğu gibi bunu da 
mı tersten değerlendiriyorsunuz? 

ÂDEM ALI SARIOGLU (Kocaeli) — O zaman 
gözlükleri yoktu. 

MEHMET TAHİR ŞAŞMAZ (Devamla) — Fe
derasyon Balkanlarının <% 80'ini baskı ve (iftira ile 
değiştirdiniz; ama değiştirdiğiniz bir başka şey de, 
Türk sporunun iyi gidişini kötüleştirmek olmuştur. 

Yenilikçi, dengeli, nitelikli bir hizmet sunma an
layışının temelinde, Anayasa ve milli değerlere bağlı, 
yıkıcı olmayan, Türk toplumunun sosyo ekonomik 
yapısına uygun bir normal metodu benimsemek ile 
olmalıdır. Ancak bunu Bakanın uygulamasında gör
mek mümkün değildir. 

Sayın Bakanımdan bir iki hususu da konuşmamı 
bitirirken açıklamaları ricasında bulunacağım. 

Avrupa Futbol Federasyonları Olağan Kongresi
nin 22-24 Nisan 1978 tarihlerindeki toplantılarıyla 
ilgili olarak 425 bin lira, bilemediniz artan zamları 
da ilave edecek olursak 650 bin lira harcanması ge
rekirken, 1 200 000 lira gibi yüksek oranda bir para 
harcandığı gerek komisyon görüşmelerinde, gerekse 
basında eleştiri konusu olmuş, bazı yolsuzlukların 
yapıldığı iddia edilmiştir. 

Zabıtlardan incelediğim kadarıyla Sayın Balkan 
bu ithamlara tam mahiyette cevap vermemiştir. Sa
dece bu konuda «Kusurlu görülenler hakkında so
ruşturma açtırdım»' demekle ve kendisini sanki ku
ruluşun en baş sorumlusu değilmiş gibi hadisenin dı
şında bırakacak tarzda, üstü kapalı açıklamada bu
lunmuştur. 
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Temenni ederim ki, bu sefer de Yüce Meclis hu
zuruna bu yolsuzluk ithamları hakkında ve diğer it
hamlar hakkında daha ciddi, daha tutarlı beyanlar
da bulunarak çıkar. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (AP ve MSP 
sıralarından alkışlar). 

Çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şaşmaz. 
Adalet Partisi- Grubu adına Sayın Mehmet Halit 

Dağlı, buyurun efendim. (AP sıralarından «Bravo» 
seslerli, alkışlar). 

Sayın Dağlı, söz süreniz 20 dakikadır. 
AP GRUBU ADINA MEHMET HALİT DAĞ

LI (Adana) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Adalet Partisi Grubu adına Gençlik ve Spor Bakan
lığı 1979 Yılı Bütçesi üzerinde görüşlerimizi ifade 
etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Büyük bir ihtiyacın karşılanması için 3 Kasım 
1969 yılında kurulan Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
bütün kuruluşların desteğiyle gelişerek 1978 yılına 
kadar gelmişken, basından ve TRT'den edindiğimiz 
bilgiye göre, bu bakanlık bugünkü Hükümete, aziz 
milletimize, daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti Dev
letine bir problem haline gelmiştir. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri.) Bunun tek sebebi, bu konuda bil
gisiz, tecrübesiz, hatta liyakatsiz yöneticilerin sade
ce partizan davranışlarla bu bakanlığı idare etmek 
sevdasına kapılmalarının sonucudur. 

Oysa Gençlik ve Spor Bakanlığının konuları iti
bariyle bu tür davranışlardan ne kadar uzak tutul
ması hepinizin malumlarıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bu bakanlığın görev kap
samı içine giren mevzulara sırasıyla küçük başlıklar 
halinde değinmek istiyorum. 

Öncelikle gençlik konularını ele almakta yarar 
görmekteyim. Bakanlığın gençlik konularında en çok 
üzerinde durduğu ve yurtlarda olaylar olmadığı şek
linde beyanatlar verdiği, yüce milletimizin istikbali 
olan yükseköğrenim gençliğimizin barınma ve bes
lenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş 
yurtlardaki binlerce öğrenci kız, erkek ayırt edil
meden imtihan sırasında sokağa atılmış, yerlerine bel
li ideolojinin gençleri alınmıştır; ama buna rağmen 
yurtlarda şimdi fraksiyonlar savaşı başlamıştır. 

Biraz evvel konuşan Cumhuriyet Halk Partisi 
Sözcüsü arkadaşımın, da söylediği gibi, özerk bir 
kuruluş olan Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurt
larda 3,5 milyon liralık kayıp yurt eşyalarını alan
ların bulunup meydana çıkarılmasını rica ediyoruz. 

Eğer çıkartamazsanız, sizi Yüce Meclisin huzurun
da müfteri olarak ilan ederiz. 

Sayın Bakan, kanunu çiğneyerek, yurt idaresini 
bizzat işgal ettirmiş, Gençlik ve Spor Bakanlığından 
yönetim kuruluna seçilmiş temsilciyi, aynı Bakanlık 
içinde görevinden almış, seçilmiş üyeliğini de dü
şürmüştür. Acaba Sayın Bakan, bu yetkiyi doğa ka-

. nunundan mı almaktadır? 

Sayın milletvekilleri, hepinizin basından yakinen 
takip ettiği gibi, bu Bakanlık, «Toplumsal kalkınma
da gençlik» projesi adı altında bir proje uygulamış
tır. Tamamen gösteriş niteliğini taşıyan, televizyon 
ekranlarında, gazete sütunlarında boy boy resimlerin 
neşredildiği, hatta bugünkü iktidarın bazı ileri gelen
lerinin şalvar giyerek, kürek sallayarak, «köylü ile 
bütünleşme» sloganı adı altında gösteri yaptıkları 
malumunuzdur. Birtaraftan Başbakanın, «memleketi
mizde 3 milyon işsiz var» diye konuştuğu günler
de, işsizlere iş bulunması gerekirken, görevi okumak 
olan yükseköğrenim gençlerimizin paralı bir statü 
içerisinde, bu yerlerde işsiz ve yoksul olan köylü
müzün yerine çalıştırılması, ne kadar büyük bir te
zat teşkil etmektedir. 5-6 bin gencin katılacağı ifa
de edilen bu faaliyete aklı başında ailelerimizin ço
cuklarını göndermemesi neticesinde, sadece 600 civa
rında kendi yandaşları gençler katılmıştır. 

Bu gençler, gittikleri yerlerde köylü ile bütünleş
me yerine, sürtüşmelere sebep olmuşlardır. Bu, anar
şinin köylere sıçraması gibi, büyük bir tehlikeyi bera
berinde getiren ve savurganlığın ta kendisi olan bir 
davranıştır. 

Gerek Parlamento konuşmalarında, gerekse gün
lerdir gazete sütunlarında yer alan 19 Mayıs Gençlik 
ve Spor Bayramı'nın kutlanması konusu, gerçekten 
yürekler acısıdır. Başbakan, 19 Mayıs Gençlik ve 
Spor Bayramlarının kutlanmasını, monotonluktan 
kurtarmak için, bir genelge yahut talimat yayınlaya
bilir. Ancak bu demek değildir ki, memleket kur
tuluşunun ilk adımını teşkil eden ve geleceğimizin 
güvencesi gençlerimize bu günün önemini hayatları 
süresince omuzlarda taşınılması düşünülen, 19 Mayıs 
Gençlik ve Spor Bayramı, Bulgarlarca organize edil
mektedir. Bu konu dile getirildiği zaman, Sayın Ba
kan böyle bir durum olmadığını ifade etmiş, gaze
telerde çalışmalarla ilgili çeşitli resimler çıktıktan 
sonra, «Biz, teknik öğrenmek için Bulgarları getirt
tik» diyerek, basın toplantısı yapmıştır. 

Memleketimizde milli hislerle dolu, dışarda tahsil 
görmüş, birçok beden eğitimi öğretmeni ve orga-
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nizatör, maddi imkân sağlanması halinde, Sayın Ba
kanın istediğinden çok daha güzel, çok daha anlam
lı, Türklükle dolu kutlama törenleri düzenleyebilir
lerdi. 

Demirperde gerisi memleketlerin bazılarında, 4 
senede bir kutlanan «Sportakiada» veya benzeri isim
lerle organize edilen eğlence ve spor şenlikleri, Bakana 
methedilmiş, o da bu konuyu yerinde görüp incele
mek üzere Bulgaristan'a bir heyet göndermiştir. He
yet hazırladığı raporda, bu işin rejimi farklı olan 
memleketlerde dört yılda bir, büyük para sarfıyla 
yapıldığı ifade edilmesine rağmen, Sayın Bakan bu 
sevdadan vazgeçmeyerek ve gidenlere görev verme
den, yeni komiteler oluşturarak Bulgarları çağırmış
tır. Yalnız, Ankara için yapılan hazırlıklar ve 2 000 
gencin katılacakları gösteriler için 10 milyon ayrıl
mış, aym evsafta bütün Türkiye için düşünsek, bu 
kutlamanın kaça malolacağı ve savurganlığın ne se
viyeye çıkacağını, takdirlerinize bırakıyorum. 

İlim konusunda dış memleketlerden eleman ge-
tirtilebilir. Makine ve sanayi konusunda da evet. 
Zira bunlar, uluslararası yapımlardır. Ama, kendi
mize has bir milli bayram için, bu tarz hareket tam 
bir yüzkarasıdır. Türk gençliği ve öğretmenleri adı
na, bu harekâtı şiddetle kınıyoruz. Bakanın tutumu, 
kendini Bulgarlara teslim etme şeklinde olduğundan, 
bu tarzı kınıyoruz. 

Sayın milletvekilleri; şu anda memleketimizde 
vicdanlı kişilerin, gerçek anlamda bilenlerin var ol
duğunu söyleyemeyecekleri bir konu, kimin neyi, 
hangi sorumlulukla yönettikleri belli olmayan tam 
bir çorba. Müsteşarı, müsteşar yardımcısı, geneh mü
dürü, bölgeleri, işletmeleri, yatırımlarıyla yürümeyen 
ve kimin ne yaptığı belli olmayan bir ortam. Ayrı
ca, gençlerin yetişmesinde, beden ve moral eğitimi 
görmelerinde büyük etken olan toplum sağlığının 
oluşmasında büyük katkısı olan çocuklarımızın ve 
gençlerimizin biriken enerjilerinin bilinçli bir şekilde 
sarf edilmesi için ve daha nice yararları olan spo
run memleketimizde bu görüntüsü gerçekten utanç 
vericidir. 

Kitle sporunu oluşturacağız diye edebiyat ya
panlar, halen bu konuda bir tek adım atamamışlar
dır. Eskilerin yaptıkları ve hazırladıkları üzerine 
bir taş koyamamışlardır. Ancak, eskilerin yaptıkları
nı kendilerine mal etmekte ustalık göstermişlerdir. 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en büyük spor tesisi, 
yatırım, spor adamı eğitimi, spor araç ve gereçleri 
dağıtımı 1976 ve 1977 yıllarında gerçekleştirilmiştir. 
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Sayın milletvekiireri, eğer bütün Sayın Bakanın 
bir nebze faydası söz konusu olursa bu, kendisine 
bırakılan kesin dev programların yüzündendir. Ya
pacağız, edeceğiz gibi güzel sözlerle halkımız ve 
spor camiamız uyutulmaya devam edilmektedir. Sa
yın Bakan ve yandaşları koltuklarına oturdukları 
ilk günden itibaren bu konuda yetişmiş, tecrübeli ki
şileri particilik iftiraları ile suçlayarak sporla hiç il
gisi olmayan, bu konuda bilgisi ve tecrübesi bulun
mayan çeşitli yandaş örgütlerin teklifleriyle çeşitli 
kişileri getirerek, basında da belirtildiği gibi, 1978 
yılını Türk sporunun gerileme dönemi olarak ortaya 
koymuşlardır. Arka arkaya yapılan çeşitli hatalarla 
Türk sporuna izleri silinmeyecek darbeler vurmuş
lardır. Bunlara birkaç misal vermek istiyorum. 

Futbol Federasyonu Başkanlarının atanması, iki 
günlük federasyon başkanları, kulüplerle, hakemlerle 
süregelen sürtüşmeler bir yana İtalya ile yaptığımız 
özel milli maç dolayısıyla cereyan eden olaylar, ital
ya ve Avrupa basınının yazdığı yazılar ve çizdiği ka
rikatürler gerçekten utanılacak bir durumdur. 

ADEM ALÎ SARIOĞLU (Kocaeli)— Bakana 
dön de öyle söyle. 

HASAN ALİ DAĞLI (Devamla) — Sayın Ba
kan, İtalya maçının hesabını Yüce Meclise vermeye 
mecburdur. 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — Hep kendi adamlarına 
mı bakacaksınız? Biraz da bize dön de öyle söyle. 

HASAN ALİ DAĞLI (Devamla) — 24 saat içe
risinde defalarca beyan değiştiren kimdir? Paraları yi
yen kimdir? 

Futbol konusunda diğer bir olay. İstanbul'da ya
pılan UEFA toplantısı sonunda gazetelerde çıkan ya
zılar. Evvelce program sarfiyatı için hesaplanan 425 
bin lira yerine, neden 1 200 000 lira sarf edilmiş
tir? Programda olmadığı halde 60 kişilik İzmir se
yahati niçin düzenlenmiştir? Burada Sayın Bakandan 
bir şey daha öğrenmek istiyorum : Gerçekten Sayın 
Bakan da dahil, Bakanlığın bazı ileri gelenleri eşle
riyle birlikte giderek bu toplantının yapıldığı İnter-
continental Otelinde kalmışlar mıdır? Bu masrafların 
organizasyonca ödendiği doğru mudur? 

[Futbolla ilgili diğer bir konu da, kulağımıza gel
diğine göre, istifaya zorlanan Merkez Hâkem Ko
mitesi yerine yenisinin atanması konusunda politik 
baskılar olmuş mudur? Diğer bir federasyon olarak 
Basketbol Federasyonu, maçlarda olan olaylar, maç
ların sonundaki kararsızlıklar ve kulüplerle ters düş
meler devam etmektedir. 
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Güreş Federasyonunda Kayseri kampında neler 
olmuştur? Bazı konularda neden müfettişlerce ince
leme ihtiyacı duyulmuştur? Kayseri'de yapılan bi
rinci liglerde meydana gelen olaylar için ilgili Genel 
Müdürlük ve Bakanlık neler yapmıştır? 

Değerli arkadaşlarım, boksta Ankara'da bir bi
rincilik seyrettik; abandone ve nakavtlar birbirini ta
kip etti. Dünyanın hiçbir tarafında görülmeyecek şe
kilde cereyan eden bu sonuçlar, kanımızca tecrübe
sizlerle tecrübelilerin ve yaş sınıflandırılmaları tam 
yapılmadan bilgisizce düzenlenen bir organizasyonun 
tehlikeli sonuçlarıdır. 

Eskrim, halter gibi olaylara sahne olmuş birçok 
federasyonu sınıflamak mümkündür. Tabii koltuğuna 
oturur oturmaz henüz yeri ısınmadan bir çırpıda in
celemesiz ve bilgisiz olarak bir bakan 17 federasyonu 
değiştirirse netice budur. 

Kendi genel müdürüyle geçinemeyen, kendisinin 
açıklamayı düşündüğü bazı yeni kararların genel mü
dürün açıklaması üzerine onu görevden almaya ka
rar veren, bütün Türkiye'ye yaygın bir teşkilatı, müs
teşarı ve diğer yetkilileriyle hisleriyle ve partizanca 
yöneten bir bakandan daha iyisini beklemek, esasen 
mümkün değildir. (AP sıralarından alkışlar.) 

Göreve 'başladıkları günlden itibaren bakanlık, ge
nel müdürlük, merkez teşkilatlarıyla, tüm bölgelerde
ki personeli hallaç pamuğu gibi dağıtarak değiştiren) 
ve 37 bölgeye bölge müdürü olarak TÖB - DER'in 
talimatları uyarımca, sporla ilgüsıi olmaiyam çeşitli öğ
retmenleri atayan bu bakana ne söylesek azıdır. Bir 
taraftan dostluk, kardeşlik, barış ortamı yaratacağız 
Idiiyenler; odacı, kâtip demeden, kim olduğu, nasıl ge-
çimıdÜğİ düşünülmeden zavallı fakir fukarayı, sırf isti-
fa etsinler ve boşalan kadrolara kendi militanlarını 
'atasınlar diye, Kahramanmaraş'ım 53 kilometre uza
ğımda, etrafımda yerleşme bölgesli bulünmaiyan Dön-
gel! Mağarası mevkiindeki yaz kampına tayin edenle
rle, Danıştaydam yürütmeyi durdurma kararı almaları 
medeniyle, kararı uygular görünüp, arkasından bu 
şahısları resen emekliye sevkeden bu bakana ve yan
daşlarımla ne söylemek gerektiğimi sizlere bırakıyo
rum. 

Sayın Bakan, işe başlar başlamaz birçok yetidili-
yi görevden almış ve arkadan devlet memuriyet ve 
haysiyetini, hiçe sayarak «Teşkilatı eşjkiıyal ardam ve 
çetelerden temizledim» diye beyanat vermişıtir. 

Şimdi Sayın Balkana soruyorum ve yazılı olarak 
oevap vermesini rica ediyorum: Bu şahıslar kümler
dir? îşledü'kleri suçlar nelerdir? Haklarında ne gibi 

kovuşturma yapılmıştır? Kaldı ki, bir soruşturma ya
pılmadan bu şekilde genel beyan, bir insanın karek-
terini ortaya koymak içim yeterlidir. 

Son günlerde bu tür konuşmaların düğer bir örne
ğini Sayın Bakan gazete sütunlarıma aksettirmıişıtir. 
14 . 2 . 1979 tarihli Günaydın Gazetesinde «Sayın 
Çakmur'um kendi atadığı 3 özel kalem müdürü ve 3 
müdür hariç, 15 üst kademe yöneticisini görevden 
almıştır. 12'si içim de çalışmalarımı sürdürmektedir.»! 

Yine 15 Şubat 1979 tarihli Günaydın Gazetesinde 
Sayın Bakanın, bir balkana yakışmayacak bir deyiımi 
yayımlanmıştır: «Göreve atayıp aldığım kişliler, beni 
çok yanılttı. Kavun değiller ki kıokliayalım.» (AP sı
ralarımdan; «Vah, vah» sesleri) 

Ayrıca sözlerime şu şekilde devam etmiştir: «Bern 
detaylı konuşursam çok kişinin itibarı zedelenir. Bu 
nedenle konuşmak işitemiyorum. Atadığım kişileri, 
ülke yararı yerine kendi yaranma çalıştıkları için gö
revden aıldım.» diyor. Şu şansa bakın ki, bu şahısları 
savunmak da bize düştü. (AP sıralarındam gülüşme
ler) 

Sayım Bakamın, bir devlet memurunu bu tarzda 
itham ederken, bazı esaslı mesnetlere dayanması ge
rekir. Eğer bu mesnetler yoksa, devlet memurarımı 
bu şekilde isnatlarla kirletmek ayıptır. Bugüne kadar 
hiçbir bakan bunu yapmamıştır. 

Şimdi Sayın Bakamdan yine soruyorum: Ülke yara
rı yerine kemdi yararıma çalışan bu kişiler kimlerdir? 
Kendilerine maddi, politik ve benzeri gibi hangi ya
rarı sağlamışlardır? Olmaz böyle şey beyler. Hem ata
yacaksın, hem de lekeleyeceksin. • 

Daha dün üçüncü genel rnüidürü yime kendisi aldı. 
Yazık değil mü Türk sporuma? Bir yıl içimde keşme
keş edildi. 

ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Bu memleket san
ki tecrübe tahtası. 

MEHMET HALÎT DAĞLI (Devamla) — Hiçbir 
devirde gazetelerin spor sayfaları bu skandallarla meş
gul olmamıştır. 
r Dün yine 7 tane federasyon başkanı istifa etti. 
Acaba Sayın Bakan, istifa sırasının kendisine geldi
ğimin farkında değil mi? (AP sıralarımdan «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Eğer, farkında değilse, biz kendisine 
hatırlatiyoruz: istifa sırası çoktan gelmiş, çoktan geç
mektedir. (AP sıralarındam «Bravo» sesleri) 

Bakanlık içinde cereyan edem ve başın bu sekilide
ki tutarsız davranışı sonucu ortaya çıkan üzücü olay
lardan bir tanesine daha değinmek istiyorum. 
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Hürriyet Gazetesinin 15 Şubat 1979 günkü tzmir 
baskısında; bir bakanlığın müsteşarıyla, müsteşar yar
dımcısının, diğer bir müsteşar yardımcısının odasında 
ıküfürlieşerek yumruk yumruğa kavga ettiklerinden 
söz ediliyor. Yani Türk bürokrasisinin ne halde ol
duğunun bir örneğini veriyorlar. Bu görüntü ne kadar 
acıdır. Eğer bütün devlet dairelerimiz bu şekilde ise, 
bu Hükümetin yönetiminden ne beklenebilir? 

Sayın mİMetvekiileri, diğer ilki konuya daha de
ğinmek iisıtiyorum. Basına intikal eden ve Kaırmaiko-
ımisyonda da dile getirilen Rusya seyahati skandali
nin içyüzünü, Sayın Bakanın Yüce Meclise açıklama
sını istıilyorum. 

Hukukun- üstünlüğü prensibini savunanlar Danış
tay kararım aldatıcı biçimde uygular görünürken, bu 
kararı kazananları uydurma görevlerle makamlarına 
oturtmayıp, çeşitli yerlerde görevlere göndermekte
dirler. Görev kutsaldır diyerek giden 1 nci derece
nin son kademesine oturmuş genel müdür, müsteşar 
yardımcılığı, daire başkanlığı görevlerini yapmış bu 
kişileri 13 ve 14 ncü derecedeki memurların yapması 
gereken tesis inceleme ve tespit çalışmaları için çe
şitli bölgelere arkası arkasına göndermektesiniz. Bu 
işlem, Bakanlığın her türlü harcatmanın kısıtlanması 
genelgesinden sonra da sürdürülmektedir. Yani, sa
vurganlığın ta kendisi olan bu tür davranışlar, sırf 
bu konuda bilgili ve yetişmiş olanları sıkıntıya so
kup, istifaya zorlamak amacıyla paralar sokağa atıl
maktadır. Oysaki, bu bilgiler eskiden hazırlanmış 
olup dosyalar halinde ellerinde bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi şu şekilde topar
lamak istiyorum: Türk spor tarihinde bu Bakan 
gibi bir yönetici hiçbir zaman başta olmamıştır.. 
Hiçbir devirde ve zamanda Türk sporunun mesele
leri bu kadar altüst edilmemiştir. Hiçbir devirde ve 
zamanda bizzat bakanın sebebiyet verdiği skandal-
lar içte ve dışta hepimizi utanır hale getirmemiştir. 
Bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı hiçbir müspet iş 
yapmayan, teşkilatı laçka hale getiren, keşmekeş 
'içerisine sokan yatırımı sıfır, zararı çolk bir kişinin 
yönetiiimindedir. 

Bu halin tek sorumlusu ehliyetsiz, liyahatsiz, bil
gisiz ve tecrübesiz Sayın Bakandır. 

Yukarıdan beri arz etmeye çalıştığım kanun
suz ve halksıız bir sürü işlerden sonra, yeni bütçenin 
bu Bakanın idaresinde Bakanlığa hayırlı olacağını 
zannetmiyorum; ancak buna rağmen, bu bütçenin 
Türk gençliğine ve Türk spor camiasına hayırlı ol
masını dilerken, Bulgar hayranı bu Bakanın büt

çesine kırmızı oy vereceğimizi ifade eder, Adalet 
Partisi Grubu adına Yüce Meclisi saygı ile selamla
rım, (AP ve MHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dağlı. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. (CHP sıraların

dan alkışlar) 
Sayın Bakan, söz süreniz 30 dakikadır efendim. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI YÜKSEL ÇAK-

MUR (İzmir) — Saygıdeğer Başkan, saygıdeğer 
milletvekilleri; 

Değerli parterimizin sözcüleri burada uyarıcı, 
aydınlatıcı bilgiler verdiler. Kendilerine teşekikür 
etmek isterim. 

Gerçekten demokratik yaşamda her siyasal ku
rum demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. O siya-

"sal kurumların sözcüleri de bu demokratik yaşamda, 
bu kutsal çatı altında elbette uyarıcı düşüncelerini, 
görüşlerini belirteceklerdir, eleştiriler yapacaklardır 
ve bu eleştirilerden iktidarın yöneticileri yararlana
caklardır. Demokrasinin en önemli kuralı budur, 
en işlerlikli kuralı bu olmalıdır. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Yeni ata
dığınız Genel Müdürü de kükladmız mı? 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI YÜKSEL ÇAK-
MUR (Devamla) — Saygıdeğer üyeler, burada değer
li bir sözcü Sayın Halit Dağlı, çeşitli konulara de
ğindi, öncelikle yurtlar konusuna değindi. 

Öğrenci yurtları gerçekten bir belirli dönemde, 
belki de istenmeyerek, belki de kuralların' çok dı
şına, kendi denetimlerinden çıktıktan sonra girme
siyle bir yara haine gelmişıti, bir olumsuz unsur ha
line gelmişti. Şunu hemen belirtmek istiyorum ki, 
değerli arkadaşlar, öğrenci yurtlarında barınan bir
takım öğrenciler ilkeler dışı davranışlarda bulunu
yorlardı ve o yurtlar ayrı ayrı kamplar haline gel
mişti Yalnız bir düşüncenin kampı halline değil, 
sağda solda vuruşan insanlar, sağda solda silahlanan 
gençler, sağcı olsun solcu olsun, eline silah alan
lar oralarda barınmaya başlamışlardı. 

Değerli arkadaşlarım, hemen burada şunu befat-
mek istiyorum: Bu çatının altında bulunan değerli 
mülletvekileri demokrasinin yaşaması için savaşım ver
mektedirler. Özgürlüklerin kökleşmesi için çaba har
camaktadırlar. Bu çatının altında demokrasayı bir
likte yaşatacağız, birlikte kurallarını işleteceğiz ve 
birlikte ülkeyi aydınlığa kavuşturacağız. 

Değerli arkadaşlarım, bütün Türk ulusu bfolden 
bir görev bekliyor. Bu görev de parlamenıto içinde 
sorunları birlikte tartışmak, sorunları birlikte gö-
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Tüşmek, her şeyden önce aydınlığa giden yolda bir
birimizi eleştirmek. Ama bir alanda birleşmek, si
lahlı militanlara karşı birleşmek, demokrasi düş
manlarına karşı birleşmek. Hangi görüşte olurlar
sa olsunlar, ister sağcı, ister solcu; eline silahı alıp 
sokakta insan avına çıkan, sokakta Abdi İpekçi'leri, 
saygıdeğer gazetecileri öldüren, hangi görüşte olur
sa olsun balsın mensuplarını öldüren, masum insan
ları öldüren, baskınlar düzenleyen, insan kanı 
döken; her şeyden önce eğer bu eylemlerimi sağcılık, 
solculuk adına yapuyorum diyorsa bir yanlışın için
dedir, bir çıkmazın içindedir; demokrasi düşmanı
dır, özgürlük düşmanıdır. 

İşte bunlara karşı değerli üyeler birleşeceğiz. 
GALİP KAYA (Antalya) — Talebeler mi öldür

dü Abdi İpekçi'yi de öyle söylüyorsun? 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI YÜKSEL ÇAK-
MUR (Devamla) — Hep birlikte bize düşen bir gö
rev var, değerli üyeler. Özgürlükçü demokrasiyi 
yıkmaya kalkanlar kimlerse ona karşı birleşmek. Bu 
görevi mutlaka içtenlikle yerline getireceğiz ve bir
ilikte başarıya ulaşacağız. 

Değerli üyeler, Kredi ve Yurtlar Kurumu yarı 
kapasiteyle çalışıyordu. 28 bin öğrenci kapasitesi 
vardı yurtlarda; ama kalan öğrenciler sürekli olarak 
yarı yarıya bu yurtlarda barınııyorlardı. Neden? Ba
zı yurtlarda sol militanlar bir yurdu ele geçirmişler
di, orayı kale haline getirmişlerdi. Bazı yurtları 
sağ militanlar ele geçirmişlerdir, orayı da kendii ka
leleri haline getirmişlerdi. 

İstanbul yurtlarında bu görüldü, Ankara yurt
larında bu görüldü, Erzurum'da, Elazığ'da görül
dü. Olayların kaynağı bu yurtlardı. Anarşinin tek 
yaratıcı kaynağı değildi; ama yaratıcı kaynaklarından 
bira de bu yurtlardı. 

Değeni arkadaşlar, bu yurtlarda barınanlar hem 
halkı tedirgin ediyorlardı, hem de çeşitli planları bu
rada hazırlıyorlardı. Yıllar boyu sürdürülen bu olay
lara yol açan bütün bu tutumları ortaya koyan o 
genç insanlar, belki kendiliklerinden o yola sapmı
yorlardı. O tuzakları hazırlayanlar, ellerine silah 
verenler, başika yerlerde saklanmış profesyonel ka
tillerdi, sağda da olsa, solda da olsa... 

Göreve geldikten hemen sonra ilk amacımız, o 
yurtları anarşi kaynağı olmaktan kurtarmaya yönel
mek olmuştur. Nenelhaftun Yurdunda çıkan olayla
rı Anikaralilar unutmaz. Site Yurdündalki olayları 
unutmaz, Yıldırım Beyazıt Yurdundaki olayları 
unutmaz. Ben burada ayrım yaparak konuşmuyo

rum. Bütün yurtların işgal altında olduğunu belirt
mek istiyorum. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Şimdi anar
şi azaldı mı yani? 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI YÜKSEL ÇAK-
MUR ((Devamla) — Ne yaptık? Göreve geldikten 
hemen sonra genel kurulu topladık, bir yönetmelik 
hazırladık. Sınıfta kalanlara, okumaya niyeti ol
mayanlara yer vermedik. Bir süzgeç koyduk, bir de
netim görevirii yerine getirme amacım gerçekleştir
meye çaba harcadık. Çeşitli belgeler alındıktan son
ra, o öğrencilerin olaya yönelmedikleri tam anla
mıyla belgelerle saptandıktan sonra yurtlara öğrenci 
almaya başladık. 

Değerli milletvekilleri, 17 bin kapasiteli yurtlar 
bugün 24 bine ulaşmıştır. Kayıtlı öğrenci sayısı 
24 bindir ve yurtlar kurulduğu tarihten bu yana, bu 
kadar gemiş miktarda öğrenciler kayıt yaptırmamış
tır. Neden: Çünkü güvence sağlanmıştır, çünkü 
o yurtlarda artık. 01.00 - 03.00 nöbetleri, 03.00 -
05.00 nöbetleri tutulmamaya başlanmıştır. O yurt
larda birtakım militanlar, barınacak ortamı bula
mamışlardır. 

Biz o yurtlara kanıları ne olursa olsun, görüşle
ri ne olursa olsun, hangi inançta olursa olsunlar, 
inançlarına, görüşlerine, kanılarına bakmadan öğ
renci aldık. Şimdi o öğrenciler bir arada yaşıyor; 
işte demokrasinin en güzel adımı ve atılımı, en gü
zel kanıtlanması. Devlet o öğrencilerin arkasında 
yan tutmazsa, yan tutmadan davranırsa, olumlu bir 
ortamı hep birlikte yaraıtmaımız mümkündür. Elele 
vererek bu ortamı gerçekleştirmemiz mümkündür, 
değerli arkadaşlarım. 

Şimdi o yurtlarda olay yok. Yurtlar aranıyor, si
lah yok, kavga yok, döğüş ydk. Bir arada barış 
içlinde yaşayan gençler var. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Bu söyle
diklerine inanıyor musun? 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI YÜKSEL ÇAK-
MUR (Devamla) — İşte Site yurdunda genç kız ve 
genç erkekler, onlar bizim evlatlarımız arkadaşlarım, 
hangi görüşte olurlarsa olsunlar biz kanı ortadan 
kaldıralım, demokrasi ve özgürlük düşmanlığını or
tadan kaldıralım; parlamenterler olarak Türk halkı
na rahat soluk aldıralım, o zaman görevimizi tam 
görmenin kıvancını -hangi siyasal partiye mensup 
olursak olalım - tatmış oluruz. 

Değerli arkadaşlar, burada en önemli açıklama, 
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramıdır, buna değin
mek istiyorum. 
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Değerli gazetelerimizde, basınımızda çeşitli ha
berler çıktı. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Tam Ba
kana uygun haber. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI YÜKSEL ÇAK-
MUR (Devamla) — Bir iki gazete şöyle dediler: «19 
Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını Bulgarlar organi
ze ediyor.» 

Hele bir tanesi birkaç adım daha ileriye attı, de
di ki, «Eğer beğenilkisie, bu organizasyon gelecek 
yıl Bulgarlar tarafından tekrar gerçekleştirilecek.» 

Değerli arkadaşlarım, 19 Mayıs Gençlik ve 
Spor Bayramını, Bulgarlara veya başka bir ulusa 
düzenletme, ne Gençlik ve Spor Bakanı olarak be
nim hadldliimdedir, nıe benden öncekilerin haddine 
düşmüştür, ne de benden sonrakilerin haiddi olacaktır. 
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, tüm Türk ulu
sunun en büyük bayramıdır. 

Dünyada bir lider çıkmıştır, ilk kez gençlere bir 
bayramı armıağan etmiştir, en önemli günü armağan 
etmiştir. Ancak, bu kürsüden şunu belirtmek istiyo
rum : Mustafa Kemal Atatürk'ümüz, ölmez önde
rimiz gençlere rejimi emanet etmiştir, Cumhuriyeti 
emanet etmiştir. Ancak buradan bir konuya değin
mek 'işitiyorum; o değerli gençler de, rejimi emanet 
eden liderlerine layık olan yolda mutlaka yürüyecek
lerdir, mutlaka önünde sıonundıa ölmez Atatürk'e la
yık olacak ölçüde davranışlarını tam anlamıyla, hep 
birlikte dtiızeınlieyeceikliertdir. Oyuna gelmeden, tuzağa 
düşmeden, iç ve dıştan kurulan tuzaklara düşmeden 
gençlerimiz, Mustafa Kemal Atatürk'e gerçekten la
yık yolda yürüyecekleridir. 

19 Mayıs Gençlik ve Spor ıBayramı, bu yıl büyük 
bir törenle kutlanacaktır, bir hafta süreyle kutlana
caktır. Yalnız 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında 
stadyumlarda tören yapılmayacaktır. Kültürel etkin
likler de ortaya konacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı
mız, Kültür Bakanlığımız, Milİ'i Savunma Bakanlığı
mız, Genelkurmay»Başkanlığımız, İçişleri Bakanlığı
mız eşgüdümlü bir çalışma yapmaktadırlar. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Orada da 
eşgüdüm. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI YÜKSEL ÇAK-
MUR (Devamla) — bu yıl ilk kez Başbakanımız 
konuya tam anlamıyla eğilmiştir. 19 Mayıs Gençlik 
ve Spor Bayramım 15-20 gün içimde yapılan hazırlık
la bir yasak savma olarak anlamıyoruz. Bunu, hepi
nizin istediği ölçüde kutlayacağız, hepinizin dilediği, 
göğsünü kaibartacak ölçüde kutlayacağız. 
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19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında, Kurtuluş 
Savaşı anılarım en iyi derleyen 3 kişiye ödül verile
cektir, 10 kişiye mansiyon verilecektir. 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) — Spordan 
bahset Sayın Bakan. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI YÜKSEL ÇAK-
MUR (Devamla) — Bunun dışında bütün Türkiye'de 
folklor gösterileri yapılacaktır ve tüm Türkiye'de 
kutlama töreni dorukta gerçeMeştirilmiş olacaktır. 
Bunun için bir senaryo hazırlanmıştır. Bu bayramı 
Bulgarlar hazırlıyor diyenler yanlış bir değerlendirme 
yapmaktadırlar, bunu buradian düzeltmek isterim. Tür
kiye'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı her şeyden 
önce Türk beden eğitimi öğretmenleri tarafından, ta
rihçiler tarafından hazırlanmış bir senaryo temeli 
üzerinde kutlanacaktır. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Eğlene
cek misiniz yani? 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, rica ediyorum efen
dim. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI YÜKSEL ÇAK-
MUR (Devamla) — 3 bin genç saha İçinde görev ala
cak, 3 hin genç tribünlerde görev alacak, 6 bin genç 
Ankara'da, BaşkeıDt'te en etkiin biçiımdıe 19 Mayıs 
Gençlik ve Spor Bayramı gösterilerine katılacaktır. 
1981 Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün, Cumhuriyeti
mizi kuran, bizi bağımsızlığa kavuşturan, önderimizin 
doğum yıldönümünde bütün Türkiye çapında çok 
daha etkin bir çalışma gerçekleştirilmiş olacaktır. 

Bulgarlar Türkiye'ye geldli; bizden de bür heyet 
gitti. Nasıl zamanında Adalet Partili bir değerli Ba
kan Bulgaristan'a gidip, orada gösterileri izled'iyse... 

ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Kim kardeşim, 
söyle o zaman? 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI YÜKSEL ÇAK-
MUR (Devamla) — ... ve gerçekten o gösterileri izle -
mek özür değilse, Bulgaristan'a gütmek özür değilse; 
bizden de bir heyet gitti. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Yalan söy
lüyorsun Sayın Bakan. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI YÜKSEL ÇAK-
MUR (Devamla) — ... Ve değerli arkadaşlarım, Bul
garistan'dan gelen heyet ve bizden giden heyet ne 
yaptı? Modern jimnastik alanında teknik bir çalış
ma yaptı. Yıllardan beri çeşitli alanlarda, çeşitli spor 
etkinliklerinde antrenörler gelir, uzmanlar gelir, eğit
menler gelir. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Kim imiş 
izlemeye giden bakan, hangi bakandır, söyler misiniz? 
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MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Sana ne; 
sen bakanlık yaptın mı? Senden başka konuşan yok 
arkadaşım. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI YÜKSEL ÇAK-
MUR (Devamla) — Çeşitli heyetler gider, çeşitli he
yetler gelir, teknik çalışmalar yapılır. Bu kimseye bir 
aşağılık duygusu, bir kompleks vermemelidir. Biz 
Bulgaristan'dan gelen heyeti 19 Mayıs törenleri için 
getirtmedik; modern jimnastik tekniğini belirlemek 
için getirttik ve bizden bir heyet gitti. 

Şimdi değerli arkadaşlar, gazeteler yazıyor, suç
layarak yazıyor. O gazetelerin makineleri de Fransa' 
dan geldiyse, Amerika'dan geldiyse, o gazetelerin bas
kısından önce ıgelen, Fransa'dan veya Amerika'dan 
gelen heyet veya Sovyet makinesiyse, gelen teknik 
heyet teknik bilimi öğrettiyse, o gazete Sovyetçi mi 
olacak, Sovyetler Birliğine mi yönelecek, Fransız mı 
olacak? Bu suçlama yanlıştır, tekniğe, teknolojiye kar
şı çıkmak yanlıştır. 

Değerli arkadaşlarım, burada gerçekten çok be
ğendiğim ve 1968 Bütçe görüşmelerinde Sayın Baş
bakanımızın bir konuşması var, bakın ne diyor : 
«Bulgaristan'da kooperatifçilik var, Bulgaristan ko
münist; öyleyse, köylü kooperatifleştiği takdirde biz 
de Bulgaristan gi'bi komünist oluruz. Böyle bir man
tık şu noktaya kadar götürüle'bilir» diyor Sayın Baş
bakanımız 1968 bütçe görüşmelerinde : Bulgaristan' 
da güneş Doğudan doğar, Bulgaristan komünisttir; 
öyleyse güneşin Doğudan doğduğu her ülke komü
nisttir.» 

Şimdi Bulgaristan'da modern jimnastik var, Bul
garistan komünist; öyleyse Bulgaristan'dan modern 
jimnastiği aldığınız takdirde biz de Bulgaristan gibi 
komünist oluruz. Bu mantık yanlıştır, bu mantık ge
çersizdir, bir çarpıtmaya dayanır. Bu yönden, biz tek
nik nerede ise alırı,z, teknoloji nerede ise alırız ve 
bundan da bir kompleks duymayız. Önemli olan, 19 
Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını Atatürk'e layık 
'biçimde hep birlikte kutlamamızdır. 

Değerli üyeler, bura'da Sayın Adalet Partisi Söz
cüsü, spor alanında birtakım başarısızlıklara değindi. 
Hemen şunu belirteyim : Bu dönemde sporcu affı 
gerçekleştirildiği gibi, itici güç yönetmeliği de çıka
rılmıştır. Ulusal ve uluslararası yansımalarda derece 
alan gençlere, antrenman giderlerini karşılamak, bes
lenme giderlerini karşılamak için her türlü yardım 
yapılmaktadır. Tüm sporcuların sigortalanması ger
çekleştirilmiştir ve bu dönemde amatör sporculara 
tam anlamıyla eğilinmiş ve onlara yardımcı olunmaya 
başlanmıştır. 

Burada UFA durumuna değinildi. İtalya maçına 
değinildi, İtalya maçına defalarca değinildi, defalar
ca anlatıldı. Kısaca belirtmek isterim ki, İtalya bize 
önerisinde maçtan, önce «bütün yol giderlerini biz 
karşılayacağız» demiştir, sonradan sözünden dön
müştür. Bir ulusa verdiği sözü tutmadıktan sonra, 
sözünü tutması için davranışta bulunmak, ulu
sal onuru zedelemek değildir. İtalya'nın ulusal onuru 
olduğu kadar, Türk Ulusunun onuru da son derece 
önem taşımaktadır. 

Burada, bir söylenti olsa gerek, ben eşimle Inter-
continerital Otelde UFA toplantısı için kalmadım, ko
nuşmayı yaptım, toplantıyı açtım ve döndüm. 

Değerli arkadaşlarım, burada yine basında çıkan 
bir yazıya değinildi, kavundan bahsedildi. Ben inanı
yorum ki, zaman içinde bütün değerlendirmeler tam 
olacaktır, bütün süzgeçler tam çalışacaktır ve resmen 
verilmemiş demeçler verilmiş gibi gösterilerek yazıl
mayacak ve burada da ona dayanarak yorumlar in
şallah bir gün yapılmamış olacaktır, hepimiz de bun-
den mutluluk duymuş olacağız. 

HASAN ALİ DAĞLI (Adana) — Tarihini de ve
riyorum, 15 Şubat 19 79'd a Günaydın Gazetesinde 
çıktı. Tekzip edin öyleyse. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI YÜKSEL ÇAK-
MUR (Devamla) — Hayır, ben yazılmadı demedim. 

'Değerli üyeler, saygıdeğer arkadaşlar, toplumsal 
kalkınmada gençlik çalışmaları son derece önemlidir. 
Türkiye'de gençlere yönelişin en etkin yoludur. Genç
lik ve Spor Bakanlığı 1969 yılında kurulmuştur. Genç
lik ve Spor Bakanlığı sadece bir profesyonel futbol 
bakanlığı değildir, olmamalıdır. 1969 yılından bu ya
na gençlerin sorunlarına tam anlamıyla eğilinip eği-
linmediğ'i bir tartışma konusudur. Ama bu dönemde, 
toplumsal kalkınmada gençlik çalışmalarıyla bu dö
nemde her şeyden önce üniversiteye giriş sınavların
da gençlerimize yaptığı yardımla Gençlik ve Spor Ba
kanlığı gerçekten gençliğe de yönelen bir bakanlık 
durumuna gelmiştir ve etkinliğini sağlamaya başla
mıştır. Bu yıl toplumsal kalkınmada gençlik çalışma
larına, geçmiş dönemdeki ön proje başarıya ulaştığın
dan ötürü bütün ortaöğrenim gençleri katılacaktır, 
'bütün üniversite gençleri katılacaktır. Amaç, gençle
rin kanıları ne olursa olsun, düşünceleri ne olursa ol
sun, bir arada barış içinde yaşamalarını sürdürmele
rini sağlamaktır. 

Değerli üyeler, gecenin bu geç saatinde daha faz
la zamanınızı almak istemiyorum. Bütün konuşmacı
lara teşekkür ediyorum. Gerçekten ışık tutucu olmuş-
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tur konuşmaları. Yanılgılar o konuşmalardan aldığı
mız esinlenme ile zaman içinde daha da düzeltilerek 
olumlu kılınacaktır. Biz gücümüzü Parlamentodan 
alıyoruz, sizlerden alıyoruz değerli üyeler. Sizlerin yol 
göstericiliğinde, ışık tutuculuğunda başarıya hep bir
likte gideceğiz. 

Hepinize esenlikler, mutluluklar dilerim. 
Bütçenin Türk gençliğine hayırlı olmasını diler, 

saygılar sunarım. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Bakan. 
Sayın Güngör Hun, Sayın Mehmet Çatalbaş. Baş

ka efendim?... Yok. Soru kayıt işlemi bitmiştir. Bu
yurun Sayın Hun. Kısa ve gerekçesiz efendim, rica 
ediyorum. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sayın Başkan, Sa
yın Gençlik ve Spor Bakanından, müsaadenizle ve 
delaletlerinizle aşağıdaki sorularımın cevaplandırılma
sını arz ve rica ederim: 

1. Ruh ve beden sağlığını geliştirmekle yüküm
lü olan Gençlik ve Spor. Bakanlığı ve Beden Terbi
yesi Genel Müdürlüğüne bu Hükümetin görev ifa 
ettiği 14 ayda kaç tane genel müdür tayin edilmiş
tir? Eğer birden fazlaysa hangi gerekçelerle değişti
rilmiştir? 

BAŞKAN — 14 ayda kaç genel müdür, hangi 
gerekçelerle değiştirilmiştir? Evet. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — En son tayin edi
len ve Sayın Bakanın büyük iltifatlarıyla getirilmiş 
olan ve benim şahsen hiç tanımadığım, yalnız tele
vizyon ekranlarından gördüğüm Sayın Fikret Ünlü, 
galiba yanlış söylemiyorum; Sayın Bakanın büyük 
teveccühlerine mazhar olmuş olan bu Sayın Genel 
Müdür niçin görevden alınmıştır? 

3. Sayın Genel Müdürün görevden alınmasıyla 
ve hâlâ genel müdürün tayin ve tasarrufuna tabi ola
rak federasyon başkanlıklarına getirilmiş olan ve Türk 
sporunun geleceğine ümit vereceğine inançla bağlı 
olduğumuz federasyon başkanları hâlâ istifa etmek
tedir. Bugün bu istifalar devam edecek midir? Aca
ba bu federasyon başkanlarının istifası, Sayın Genel 
Müdürün görevden alınmasıyla ilgili midir? Veyahut 
Sayın Gençlik ve Spor Bakanına veyahut Sayın Genç
lik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Sayın Çaplı'ya karşı 
bir tepki olarak mı istifa etmektedirler? 

4. Görevinden istifa eden eski Futbol Federas
yonu Başkanı Sayın Güngör Sayarı, daha evvel Ana
dolu Ajansında görevli imiş. Gazetelerden öğrendi
ğim kadarıyla, bu görevine istifa ettiğinin ertesi gü

nü ve son gününde, yine duyduğum kadarıyla göre
vine devam ettiği Anadolu Ajansından maaş da al
madan bu görevini yürütüyormuş idi. Bu husustaki 
tasarruf nasıl tezahür etti? Onu da bilmiyorum. 

5. Bir genel müdürün görevden alınmasıyla... 
BAŞKAN — Yani, Güngör Sayarı'nın Anadolu 

Ajansında istihdamı nasıl olmuştur?... 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Efendim, zaten o 

görevdeymiş de Futbol Federasyonuna o görevden 
getirilmiş. Yalnız, Futbol Federasyonunda görevliy
ken, Anadolu Ajansından maaş almıyor imiş. Futbol 
Federasyonu Başkanlığından istifa ettiğinin ertesi gü
nü Anadolu Ajansındaki görevine de son verilmiş. 

BAŞKAN — Tamam efendim, anlaşılmıştır. 5 
ııci soru, 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Geçmiş iktidar 
dönemlerinde bir genel müdürün görevden alınma
sıyla, federasyonu geniş olan Gençlik ve Spor Ba
kanlığında bu kadar birbiri ardına istifa eden fede
rasyonlar durumu tezahür etmiş midir? 

6. Gençlik ve Spor Bakanlığının geçen sene 
gençliğin toplumsal kalkınması projesinin uygulanma
sında, gençliğin kalkınma projesinde gençlik kamp
ları ihdas edildiği ve bu gençlik kamplarında çeşitli 
yapıya mensup öğrencilerin istihdam edildiği ifade 
edildi ve öyle benim aklımda kaldığı kadarıyla Sayın 
Başkan, hafızam beni yanıltmıyorsa, Ziraat Fakül
tesinden bir genç kız, televizyon ekranlarında, patlı
canı budayacak tarzda gençlik projesinin toplumsal 
kalkınmasına katkıda bulunduğu iddia edildi. 

BAŞKAN — Sayın Güngör Hurî, soruyu lütfen 
rica ediyorum. 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — Sayın Başkan, sana 
saygısızlık ediyor. Rol yapıyor ve eli arkasında. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Rica ediyoruz. 
Sonuna geldik, bitiriyoruz efendim. Rica ederim Sa
yın Hun. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Nasıl saygısızlık? 
TEMEL ATEŞ (Ordu) — Eli arkasında. 
BAŞKAN — Sayın Hun, buyurun efendim. Siz 

bana hitap edin. Sayın Hun siz bana hitap edin efen
dim, rica ediyorum. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Ben saygısız de
ğilim. Zabıtlara geçmesi lazım. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. Zatıâlini-
ze öyle bir şey izafe edilmedi. Rica ederim efendim 
buyurun. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Patlıcanın budan-
mayacağının idraki içinde olamayacak kadar, Ziraat 
Fakültesinde bir talebenin okumaması inancındayım. 
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Şimdi bu kalkınma projelerine şalvar giyerek ve 
bugün halen Sayın Hükümet Başkanımızın değerli 
hanımefendileri bu toplumsal gençlik kalkınma pro
jesine katkıda bulunmuşlardır. Sayın Gençlik ve Spor 
Bakanıyla da mülakatları olmuştur. Acaba nasıl bir 
katkıları olmuştur? Bu hususta yurt ekonomisine bu 
katkılarındaki gerçek politikaların tespitini, nasıl ol
duğunun izahını Sayın Bakandan yüksek delaletleri
nizle arz ve istirham ediyorum. Teşekkür ederim. 
(AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hun. 
Sayın Bakan. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI YÜKSEL ÇAK-
MUR (Devamla) — Sayın Başkanım, Sayın Güngör 
Hun'a yazılı olarak yanıt vereceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Mehmet Çatalbaş. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Sayın 
Başkanım, Sayın Bakandan aracılığınızla aşağıdaki 
sorularımın cevaplandırılmasını saygılarımla arz edi
yorum : 

Soru 1. — Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonunda da görüştüğümüz gibi, yurtların ka
pasitesi 33 - 34 bin idi. O günlerde 19-20 bin ara
sında öğrenci yerleştirildiği ifade edildi. Bugün du
yuyoruz ki, 23 - 24 bin öğrenci yerleştirilmiş ve şu 
anda sağ partiler birliği içinde sayılan ve apartman
ların bodrum katlarında, kömürlüklerde, su akan 
yerlerde binlerce öğrenci barınmaktadır ve bunların 
da, orada da ifade etmiştim, birçok müracaatları ol
masına rağmen bu öğrenciler yurtlara alınmamakta
dır. Bunun nedenlerinin açıklanması. 

Soru 2. — Bulgaristan'a giden bakan kimdir ve 
hangi tarihte gitmiştir? 

Soru 3. — Dünyada dini ve milli bayramlarını en 
iyi yapan ve bunun hakkını dünyada davul zurna eş
liğinde milli geleneklerine en uygun olarak veren ve 
ayrıca da milli bayramlarını da büyük bir tarih gu
ruru içinde haşmetle yapan bir ecdadın torunları ola
rak, bu Bulgaristan badiresi nereden çıktı? Bunun 
anlamı nedir? Bunun tarih huzurunda açıklanmasını 
ve bir bakımdan da Yüce Mecliste telin edilmesi hu
susunda bir karara varılmasını saygılarımla arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çatalbaş. 
Sayın Bakan. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI YÜKSEL ÇAK-

MUR (Devamla) — Sayın Başkanım, yazılı olarak 
yanıt vereceğim. Ancak, şu anda hemen düzeltilmesi 

gereken bir durum vardır. Yurtların kapasitesi 34 
bin değil, 28 bindir ve şu anda kayıtlı öğrenci sayısı 
24 bindir. Diğer konulara yazılı olarak yanıt verece
ğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Efendim soru işlemi de bitmiştir. 
Şimdi şahısları adına, lehinde Sayın Yılmaz Ce

mal Bor, buyurun. 

YILMAZ CEMAL BOR (Niğde) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, gecenin bu saatinde sabrı
nızı suiistimal etmemek için oldukça kısa konuşma
ya gayret edeceğim. 

Ancak, konuşmama başlarken, Sayın Milliyetçi 
Hareket Partisi Grubu adına konuşan Mehmet Tahir 
Şaşmaz'ın, hiç de bize yabancı olmayan konuşma
sını yadırgamadığımızı ifade etmek isterim. 

Burada Milliyetçi Hareket Partisi adına çıkıp da 
yapicı konuşma yapan bir arkadaşı görmedim. Örne
ğin, burada Milliyetçi Hareket Partisi adına konuş
ma yapan bir kişinin, hiç unutmuyorum, «Davadan 
döneni vurunuz, davadan dönen herkesi vurunuz»' 
diyenlerin barış havarisi kesilip, «Biz faşizme kar
şıyız; Ecevit'de çıksın kürsüye, biz de komünizme 
karşıyız desinler» yutturmacasını yutmadığımızı ken
dileri çok iyi bilsinler. 

MEHMET TAHİR ŞAŞMAZ (Elazığ)' — Bunlar 
çok konuşuldu. 

YAKUP ÜSTÜN (İsparta) — Diyemezsiniz ki.. 

YILMAZ CEMAL BOR (Devamla) — Kuzu pos
tuna bürünmüş farelerin neyi kemirdiklerini biliyo
ruz; ama kemirdikleri şeylerin de birgün dişlerini ka
maştıracağını ifade etmek isterim. 

MEHMET IRMAK (Çorum) — Saygıya davet 
ediniz Sayın Başkan. 

YILMAZ CEMAL BOR (Devamla).— Sayın üye
ler, devlet kavramının, gelişen ve değişen toplum ke
simlerine yansıması ne olursa olsun, birlik ve düzeni 
bozulmuş, korkusuz yaşama hakkı elinden alınmış; 
düşünce, inanç, öğrenim ha'k ve özgürlükleri kısıtlan
mış; can ve mal güvenliği kalmamış toplumların, 
gençlik sorunlarını çağdaş bir anlayışla ele alması ve 
çözüm, getirmesi olası değildir. 

Ekonomik ve sosyal sıkıntıların büyük boyutlara 
ulaştığı ülkemizde, gençliğin bunalım içinde bulundu
ğu bir gerçektir. Planlı gençlik politlikası saptanma
mış ülkemizde, 1967'lerde başlayan gençlik hareket
lerine doğru teşhis konulamaması da bir başfka ger
çektir. 
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Bir çığ gibi büyüyen, olayları sağ ve sol ça
tışmasına bağlayarak, polisiye önlemlere gitmek, si
yasal iktidarları yanılgıya götürmüştür. 

Sayın üyeler, dün olduğu gibi bugün de doğru 
teşhis konulmuş değildir. Biz gençliği tanımıyoruz; 
'ama gençlik bizi çok iyü tanıyor. Gençlik değil, ço
cuklar bile bizi tanıyor. Mülkiyeliler Birliği Bahçe
sinde ailece kurşun yağmuruna tutulduğumuzda, olay
dan şok geçiren 13 yaşındaki oğlumun, «benim öl
memle yurdumun kurtulacağını bilsem bize kurşun 
sıkılmasına gerek yok, hemen ölebilirim» sözleri öz
verimin ötesinde bir tepkinin, bir isyanın ifadesidir. 
Babalar olarak, büyükler olarak, tüm toplum olarak 
bunu söyletmeye hakkımız yoktur çocuklarımıza. 
Dökülen kanların, akıtılan gözyaşlarının selinde hal
kına çaresizlik görüntüsü veren siyasal iktidarları 
da, Parlamentoyu da yalnız çocuklarımız ve gençli
ğimiz değil, tarih de affetmeyecektir. 

Sayın üyeler, gençliğin bir parçası olduğu top
lumdan soyutlayarak değerlendirenleyiz. Bugün genç
lerimizden korkuyoruz, Gençlerinden korkan, genç
lerinden soyutlanmaya çalışan ikinci bir ülkenin var
lığını, bir başka ülkede düşünemiyorum. Yeryüzün
de gençlerin okumasından, korkuyoruz, uyanmasın
dan korkuyoruz, uyarmasından korkuyoruz, eylemin
den korkuyoruz. Atatürk'ün : «Ey yükselen yeni ku
şak, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, O'nu 
siz yükseltecek ve yaşatacaksınız»! dedliği gençlik, el
bette ki tavır koyacaktır. Çağın olguları içinde genç
liğin düzen değişiminde etkili bir güç olduğunu içi
nize sindirmek zorundasınız. 

Sayın üyeler, solcu olsun, sağcı olsun, tüm genç
lerimiz bizüm en büyük hazinemizdir. Bu hazineyi 
hovardaca tüketmeye hakkımız yoktur. Onlar kötü 
yola düşmüşse, onlar şu veya bu şekilde şartilanmış-
sa, onlar suç işlemeye teşvik edilmişse, kusur onların 
mı? Uygar bir yaşam düzeyine kavuşturduk da ka
bul mü etmedi gençlerimiz? Kendimiz gibi düşün
medikleri için onları aşağılamaktan öte ne verdik, söy-
leyebiİr misiniz? Cezaevleri gençlerle dolup taşan 
bir ülkenin, geleceğine güvenle bakması olası mı? 
Kendimiz göremiyorsak, şu etrafımıza bakalım. İran' 
da gelişen olaylar da mı bizi uyarmıyor? Siyasal ik
tidarlara düşen görev, başta üniversite gençliği ol
mak üzere, köy gençliğini, kent gençliğini, işçi genç
liğini bir bütün olarak ele alıp, kendilerine görev ve
rerek sorumluluklar yüklemektir. 

Gençlik ve Spor Bakanlığının, Milli Eğitim, Köy 
işleri ve İçişleri bakanlığıyla birlikte hazırlayacakla-
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rı geliştirilmiş programlarla, özellikle üniversite genç
liğini üretken duruma getiren yöntemler saptanmalı
dır. 

Köy ve işçi gençliğine sağlanması hiç de büyük 
rakamlara varmayacak olan üretim araçları yardımı 
veya kredisi, bu kesimli adaletten, kahve köşelerinden 
kurtarmakla kalmayacak, köyden kente sürekli ve 
mevsimlik güçleri de büyük çapta önleyecektir. 

Sayın üyeler, milli hars ve kültüründen kaynak
lanmayan, törelerimizin hamuruyla yoğrulmayan, 
halkın dilinde ve benliğinde oluşmayan hiçbir ideo
lojimin, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde başarı 
şansının olmadığını gençlerimizin beyinlerine yerleş
tirmeleri gerekjr. Bir gencin yetişmesinin Devlete ve 
ulusa neye mal olduğunun hesabını gençlerimiz yap
malıdırlar. 

BAŞKAN — Sayın Bor, 2 dakikanız kaldı efen
dim. 

YILMAZ CEMAL BOR (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkanım. 

Arkasından ağlanacak bir kuşağın değil, arkasın
dan övünebileceğimiz, onur duyabileceğimiz bir ku
şağın özlemi içindeyiz. Sermaye - emek çelişkisi için
de, inandıkları düşünce doğrultusunda mücadele ve
ren ve kendilerine yoit bulmaya çalışan gençlerimi
zin rehberi Anayasamız, hedefleri Atatürk ilke ve 
devrimleri olmalıdır. 

Sayın üyeler, konuşmamın sonuna gelmıiş bulu
nuyorum. Sayın Bakana 3 önerim var. 

Bakanlık üst yönetimindeki kişilerin, Bakanlıkta 
görevli bazı yöneticileri harcama konusunda duyar
lı oilmasını sayın Bakana özellikle öneriyorum. Bir 
bakanlık oturmuş bir kadro ile. başarıya gidebilir. 

ikinci önerim, Bakanlıklara bağlı resmi yurtlar
da kimsenin burnu kanamadan gerçekleştirilen ope
rasyonlarla yurtlar zorbaların işgalinden kurtarılmış 
ve düşünce farkı gözetmekstizin tüm öğrencilerin hiz
metine sunulmuştur. 

Ancak, özel yurtlar için bunu söylemek mümkün 
değildir, birtakım hukuki güçlüklerin olduğunu da 
takdir ediyorum. Ancak, Bakanı bir konuda uyarı
yorum; 1.11.1972 tarihli Yükseköğrenim Öğrenci 
Yurtları ve Benzeri Kurumlar Yönetmeliği bu olana
ğı kendilerine fazlasıyla veriyorlar, lütfetsinler bu 
yönetmeliği işletsinler. 

Üçüncü önerim: Türk güreş sorunudur ve Türk 
güreşinin acı durumudur. Türkiye'de kitle tabanı en 
geniş olan ve bunun da ötesinde ecdadımızdan mi
ras kalan bir spor dalıdır güreş, bu kürsüde dile ge-
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tirilmediği için özellikle değinmek istiyorum. Ulus
lararası müsabakalarda aldığımız sonuçlar yüz kızar
tıcıdır, önerim şudur: Bir ara yanılmıyorsam Meh
met Akzambak'ın Federasyon Başkanı olduğu zamart 
Türkiye çapında bir uygulamaya geçilmişti, bu spo
ru çok seven bir arkadaşınız olarak, o kişiyi saygı 
ile anmak istiyorum, o yıllarda kaymakamdım. Efen
dim, Sayın Akzambak'ın uygulaması şu idi. İlçe
lerde kaymakamın başkanlığında bir komite, o ilçe
deki yetenekli güreşçileri yaptığı müsabakalarla orta
ya çıkarıyordu. Burada birincilik alan güreşçilerimiz, 
ilde güreş yapıyorlar ve ilde birinciler ortaya çıkı
yor, aynı güreşçiler birkaç ili içine alan ve güreş 
federasyonundan gelen bir komiteni» yönetiminde 
müsabakalar yapıyor ve oradan çıkan birinciler de 
Türkiye çapında birinciliklere iştirak ediyor ve ülke
mizde sessiz kahramanlar böylece ortaya çıkıyor ve 
bunlar eğitiliyordu. 

Her ne ise gizli bir el bu namuslu teşebbüsü - iz
ledim - engelledi. Sayın Bakanı uyarıyor ve diyo
rum ki, eğer Türk sporu, ecdat sporu olan güreşi tek
rar ihya etmek istiyorlarsa, bedensel güçlerini, be
yinsel güçle birleştirecek ve Ankara'da bu şekil ele
melerle ortaya çıkmış yetenekleri bir güreş okulun
da eğiterek, Türk güreşini Türklerin şanına layık şe
kilde uluslararası alanda ispat etme olanağını ver
sinler. 

Efendim, sözlerimi bitiriyorum ve sanırım ki, 
zamanımı da aştım. Gençlik ve Spor Bakanlığı Büt
çesinin, Türk Ulusuna ve Bakanlık mensuplarına ha
yırlı ve uğurlu olmasını diliyor, Yüce Meclisi, saygı 
ile selamlıyorum. CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bor. 
Sayın İlhan Aytekin, buyurunuz efendim. 
İLHAN AYTEKİN (Balıkesir) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; Yüce Heyetinize saygıla
rımı sunuyorum. 

«Gelecekte de Türk Milleti ve devleti olmalıdır.» 
diyenlerin gönlünü ve zihnini kavururcasına yakan 
fikir; muhakkak ki, biricik beka unsuru gençliğimi
zin bugün içinde bulunduğu buhrandır. Buhranın, 
mekân olarak mekteplerimizin, müşahhas planda 
yüksek tahsil gençlişimizin üzerinde çöreklenmiş bu
lunması, ıstirabımızı artıran, düşüncelerimizi koyu
laştıran bir hale gelmiştir. 

İşte böyle bir zamanda, gençlik meselelerimiz ile 
doğrudan veya dolaylı münasebeti olan Bakanlığın 
bütçesini müzakere ederken, top sahaları, yüzme ha
vuzları, tenis kortları değeri üzerinde değil, önce 

mevcudu kırıp dökmeyecek, yıkmayacak genç adamın 
inşaasına inanarak, kıymet ölçülerinin çivili bulun
duğu can evine inmeye çalışacağız. Önce taaccübü
müzü mucip olan bir hususa değinmek istiyorum: 
Diğer bakanlar personel değiştirmede cüzi de olsa 
müşküllerle karşılaştıkları halde, Spor Bakanı, alı
nanlar, verilenler, istifa edenler bakımından çok 
şanslı. Öyle sürat yapılıyor ki, şu iki gün zarfında 
trafiği karıştırdık. Tahmin ederim. Sayın Bakana şu 
anda kimin nerede olduğunu soracak olsak, büyük 
zorluk ile karşı karşıya kalırlar. 

Tuhaf olanı, Bakanın kendi getirdiklerinin de is
tifa edip gitmesidir. Ya Bakan onları öğreniyor, ya
hut da onlar Bakanı. 

Sayın Çakmur, Bakan oluş esprisine uygun başa
rısını devam ettiriyor. Şike var desek, olmaz. Çün
kü, natüründe şike olan bir Hükümetin üyesine şi
keden bahsetmek beyhude. (AP sıralarından alkışlar) 
Ama Türk basını herhalde layıkı üzere alaka gösteri
yor. 

Yine, 1978 Arjantin Oyunlarını takiple görevlisi
ne Merkez Bankasınca verilen 5 bin dolarlık çekin 
hesabını da sormamız yersiz olacak; zira, Hükümet 
yarığı içinde o Maliyeye ait bir husustur. Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti tarihinde ilk defa dış ülkeler
deki Merkez Bankasına ait mallar haczedilmiş; onun 
yanında geçmeyen çekin ne kıymeti var. Esasen, dış 
saygınlığımızı böyle hadiseler olmazsa kazanamayız. 

Muhterem milletvekilleri, kendi kendine şahitlik 
yapan bir bakanlığı dinledik, her zamanki gibi bol 
avamfrib yapan Bakanı dinledik. 

Evvelemirde şu hususu belirteyim ki, Siteler Yur
dunun önündeki tümseği «Faşist isyan», Çankaya 
Lisesi önündeki çukuru da, faşist güçlerin baskısın
dan meydana geldiği vehmi içinde bulunan hasta z)ih-
niyet temsilcileri ile bu meseleleri halletmek, müşte
rek bir noktaya gelmemiz mümkün değildir. 

Hakikat kıyıcılarının, sahte teselliler işportacılığı 
peşinde koşanların varlığında baş döndürücü bir sü
ratle tepetakla dlibe doğru gidiyoruz. 

Mide buldurtularını, vatan, millet sevgisi için çı
kan sesler diyen madde seyisleri, bizden olan her şe
yi iten, kakan, bizden o<lmayan her şeyi çeken, ku
caklayan, körkütük Batı hayranlarını, Hasan Sab-
bah'ın müritleri gibi afyonkeş, komünist kompra
dorları, baş derdimizin baş müsebbipleri olarak gö
rüyor; binaenaleyh, hitabımızı bu çerçeve dışında 
kalanlara yapıyoruz. 
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Allahsızların, vicdansızların, vatan mefhumu ol
mayan beynelmilelcilerin, eşkiya ve anarşistlerin mer
hametine sığınma düşüncemizin belirmesi mümkün 
değildir. Zira, onlarda merhamet yoktur ve hem de 
davamızın asli tafrası buna manidir. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'de enteresan ha
diseler cereyan ediyor. Devlet anlayışımız, millet sev
gimiz, kanun saygımız ve insanlığımız tehlikenin bü
yüklüğünü ve ağırlığını tespitimize mani oluyor. Ha
diseleri birbirimize tekrar ile zaman israfından baş
ka bir şey yaptığımızı sanmıyorum. Berhava için 
bomba yerleştirilmiş, fitil de ateşlenmiştir. Fitil ile 
bomba arasındaki mesafede bulunuyoruz. Şansımız 
da budur. Ateşi söndürmek, memuriyet ve mesuliye
tini taşıyan insanlarız. Beyin humması hastasının yü
zündeki sivilceleri tedavi ile meşgulüz. 1979 Yılı Büt
çe müzakerelerinin tümü, bu teşhisimiz muvacehe
sinde, hedef saptırmaktan başka bir şey değildir. 

İşte, Reisicumhur, Hükümet ve Sıkıyönetim Ko
mutanlığına, Mısır'daki sağır sultanın da 'işittiği bir 
hususu, millet kürsüsünden kulaklarının zarını patla-
tırcasına duyurmak istiyorum : Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi tam karargâh haline getirilmiş, her türlü 
devlet yıkıcılığı eğitimi yapılmaktadır. 

1 milyon insanımızın dili başka, dini başka; ec
nebide anaya, yara, yavruya, sılaya hasret bir yıllık 
biriktirdikleri kazançla açık tutulabilen okullarımı
zın hali meydandadır. 

BAŞKAN — Sayın Aytekin, 2 dakikanız kaldı 
efendim,lütfen. 

İLHAN AYTEKİN (Devamla) — Devlet, dur 
dediğinii durdurtabilen, yürü dediğini yürüten güçtür. 
Keyfiyet bu olmadığına göre, hiçbir şeyin yapılaca
ğına kani değilim; çırpınışım, vazife idrakimin neti
cesidir. Bu Hükümet anarşik olayların hallini İngiliz 
Scotland Yard'a, ekonomimizin hallini IMF'e, 19 
Mayıs Bayramının hallini Bulgarlara bırakmış; siz 
ne iş yaparsınız diye sorarlar; 14 milyon liraya Ey-
fel'de binbir gece, turistik seyahat ve teşrifatçılık 
mı? Yivi seti kalmamış, yalama olmuş, gayri ciddi 
haldesiniz. Bu bakımdan geçtiğimiz yıllara nazaran 
bakanlık bütçesi rakamlarının küçüklüğü beni üzmü
yor, sevindiriyor. 

Sayın Bakan, ben beni zehirlemeye hazır Bulgar-
yaıh komünist Minço'nun barış çiçeği figürüne değil, 
benim olan katırçiçeğine de talibim. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

21 . 6 . 1978 tarihinde bu meseleyle ilgili olarak 
verdiğim soru önergesine aradan 8 ay geçmiş bulun

masına rağmen hâlâ cevap vermediniz; murakabeye 
saygınız bu mudur? 

17 . 6 . 1978 tarihli brifiinginizde bu bayram ile 
ala'kaıh olarak, Bulgar Sefareti ile Bakanlığınız ara
sında trafik yoğunlaşmış, ilgililer Bulgar Sefaretine 
gitmek suretiyle filmler seyretmişler, bilahara Bulga
ristan'a gidilmiş, onun arkasından da 11 komünist 
jimnastikçi milli bir bayramımızı tanzim için Türki
ye'ye getirilmiştir. Millet bunun manasını biliyor; Sa
yın Bakan milleti, azıdişini sökeceğin bir çocuğun 
dişçi koltuğunda «Bak, kuş geçiyor» gibi aldataca
ğınızı sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. 

Toplumsal kalkınmada gençlik projeslinin, Kızıl 
Çin'de Mao'nun yaptığı kültür emperyalizmi oldu
ğunu da millet biliyor. Bütçeye konan 100 milyonun 
militanlara cep harçlığı olduğu da, millet tarafından 
biliniyor. 

3 milyon işsizi bulunan bir memlekette, bu yolun 
bilerek ve kasten seçildiği de cümle âlemin malumu
dur. Bugünkü Hürriyet yazıyor: 8 TİKKO'cu İzmir 
Mahkemesi koridorlarında kızıl bayrağı sallamak su
retiyle «Bunu Türkiye'nin en yükseğine çekeceğiz» 
diye bağırmışlar, tşte mesele budur. 

Bütçe Komisyonunda bir Cumhuriyet Halk Par
tili sayın parlamenterin, gençlerdeki ruhi bunalımın 
sebeplerini, İzmir'de tertip edilen bir Nöro - Psiki
yatri Kongresinde duyduğu, çocukların sünnet etti
rilmesinde, askerde saç, mektepde saç ve büyüklerin 
söz kesmelerine bağlayan değerlendirmelerine aynı 
hafiflikle iştirak halinde gördüğümüz Cumhuriyet 
Halk Partisi Hükümetinin bu derde deva arayıcılığı 
içinde değft, malum tavrı ve takdiriyle tahrik, teşvik 
ve tertipçi olduğu kanaatimizi hadiseler kuvvetlen
dirmektedir. 

Gençliğimizin buhranı kendi bünyesinden değil, 
haricidir. Cumhuriyet Halk Partili parlamenter gibi 
düşünürsek, kızlar sünnet olmuyor, saç kestirmiyor 
ama, anarşinin içinde. Avrupa ve Amerika'da da 
sünnet yok, saç kesme yok, ama anarşi var. 

BAŞKAN — Sayın Aytekin, lütfen toparlayın 
efendim. Rica ediyorum, toparlayın. 

İLHAN AYTEKİN (Devamla) — Bitiriyorum 
Sayın Başkan. 

Panzerleri biz icat etmedik, Avrupadan getirdik. 
Musevi de sünnet oluyor, ama İsrail'de anarşi yok. 

Cumhuriyet Halk Partililerin sünnete karşı olduk
larını söylemek istemiyorum; kafa yapılarını ifade 
ediyorum, 
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BAŞKAN — Sayın Aytekin, rica ediyorum efen
dim, Toparlayın efendim, çok rica ediyorum. Vakit 
bir hayli ilerledi. 

İLHAN AYTEKİN (Devamla) — Genç ada
mın hoşuna gitmeyecek, kolayına gelecek, nefsini 
okşayacak telkin ve tavsiyeler sizin harcınızdır. Genç
liğin dimağına ve ruhuna değil, istikametinizde kul
lanacağınız enerjisine talip oldunuz. 

VELİ YILDIZ (İçel) — Sayın Başkan, çekilmi
yor bu saatte artık. 

İLHAN AYTEKİN (Devamla) — «Boykotta bir, 
işgalde bir» diyen sizlersiniz. 

Beyefendi, sizin vesayetiniz altında da konuşma
yacağız. 

BAŞKAN — Sayın Aytekin, rica ettim efendim. 
Geçiyor vakit efendim, lütfen. (CHP sıralarından gü
rültüler) 

İLHAN AYTEKİN (Devamla) — Doğrusunu söy
leyeyim. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Aytekin, sataşmaları 
bırakın da saygı sözlerini rica ediyorum, 

İLHAN AYTEKİN (Devamla) — Muhterem mil
letvekilleri (CHP sıralarından gürültüler), özendik
leri başkalarının özenenler hakkında hükmü, bir Ba
tı mütefekkirinin ağzında... (CHP sıralarından gürül
tüler) «Romalılaşmış, Hıristiyanlaşmış...»1 

BAŞKAN — Ne yapacağız efendim, rica edece
ğiz tabii, rica ederim. 

İLHAN AYTEKİN (Devamla) — .... «Ve eski 
Yunanın zihni nizamına teslim olmuş her toprak, 
Avrupa'ya bağlıdır» deniyor. Şu halde bütün gayret
lerinizin, bütün mukallit hareketlerinizin^ kopyacılı
ğınızın, bağlanmak istediğiniz, gitmek istediğiniz ye
re sizi götürmekte kati yol olmadığını, şu beyan 
karşısında anlamak durumundasınız. 

Bu sarahat ile, aşınmaz sağlam, sönmez ışık, kay
bolmayan an, ebedi güzellik, yaşayan aşk, geçilmez ön, 
bıkılmaz zevk merkezinde kemale eren bir ruh ve bu 
ruhun hazla hamallığım yapan bir beden gençliğine 
muhtaç ve talibiz. Bunun kaynağı da İslâm ve Türk-
lüktür. 

Saygılarımı sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aytekin. Üç 

dakika fazla konuşmuştur efendim, rica ederim. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi üzerindeki 

görüşmeler tamamlanmıştır. Bütçenin bölümlerine 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Her bölümü okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunaca
ğım. 

D) Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 42 723 CO0 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir; 

111 Okul içi beden eğitimi ve spor 
hizmetlerinin geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırılması 126 114 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, 

112 Gençlik hizmetlerinin geliştiril
mesi ve değerlendirilmesi 149 453 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, 

113 Tesis ve işletme hizmetleri 3 025 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

114 Beden eğitimi öğretmeni ve 
spor görevlilerinin yetiştirilmesi 
ve eğitimi hizmetleri 10*2 154 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, 

115 Gençlik sorunlarının çözümü
ne ilişkin hizmetler 3 390 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 1 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir,, 
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi Meclisimizce 
kabul edilmiştir. 

3. — 1979 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 
1/231; C. Senatosu : 1/606) (M. Meclisi S. Sayısı : 
313; C. Senatosu S. Sayısı : 867) (1) 

BAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
3979 yılı Bütçe Kanunu Tasarısının maddelerine ge
çilmesi husununu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1979 yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
ne 1979 mali yılında yapacağı /uzmetleri için, bağlı 
(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (2 408 800 000) 
lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (A) cetvelini okutuyorum 
efendim. 

A — CETVELİ 

Bölüm Lira 

101' Genel yönetim ve destek hiz
metleri 641 256 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Türk sporunun idamesi ve ge
liştirilmesi hizmetleri 1 763 445 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Transferler 4 099 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir., 

1 nci maddeyi ekli (A) cetveliyle birlikte oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 

(1; 313 S. Sayılı basmayan tutanağa eklidir. 

Madde 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (2 408 800 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Ekli (B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler 33 003 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir^ 

3 Özel gelirler 2 375 797 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.: 

2 nci maddeyi ekli (B) cetveliyle birlikte oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğün

ce 1979 mali yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö-
tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yılında da de
vam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza scunuyo-
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 

işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler...; 

Kabul edilmiştir. 
5 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 5. — 7258 sayılı Kanunun 4 ncü mad

desi gereğince her çeşit spor, saha ve tesisleri vücu
da getirmek amacı ile, Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü bütçesinin (A) işaretli cetvelde yer alan pro
jelerin, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce 3530 
sayılı Kanun hükümleri uyarınca yapılabilecek işler 
dışında kalanlara ait ödenekleri, Bayındırlık Bakanlı
ğına aynı unvanla aktarmaya Maliye Baknı yetkili
dir. Bu ödeneklerden yılı içinde srf edilmeyen kısım
lar, projenin ikmali için müteakip yıl bütçesine dev
redilebilir. 
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Bayındırlık Bakanlığı adı geçen işleri 3530 sayılı 
Kanun esasları dairesinde yürütür. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Madde 6. — (B) işaretli cetvelin ilgili tertibinde 

kayıtlı aşağıda gösterilen kaynaklardan elde edilen 
gelir fazlalarını, gerektiği takdirde, hizalarında gös
terilen tertiplere ödenek kaydetmeye ve maddeler ara
sı aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

I - Futbolda müşterek bahis gelirleri : (111) Türk 
sporunun idamesi ve geliştirilmesi hizmetleri progra
mının (01 ( sportif faaliyetler altprogramının (1-001) 
kod numaralı faaliyetiyle (02) spor tesislerinin işletil
mesi, yapım, bakım ve onarımları altprogramının 
(2-001) ve (2-002) kod numaralı projeleri; 

II - Spor faaliyetleri gelirleri : (900ı) hizmet prog
ramlarına dağıtılamayan transferler programında yer 
yer alan (04) sosyal transferler altprogramının (3-422) 
kod numaralı faaliyeti. 

Bu ödeneklerden yılı içinde harcanmayan kısmı, 
ertesi yıla devir ve birinci fıkra esasları dairesinde 
gelir ve ödenek kaydolunur. 

Bu program, altprogram ve faaliyet ve projeler
den geçen yıllarda tahakkuk edip de yılı içinde öde
nemeyen borçlar, müteakip yıl bütçesinin ilgili ter
tibinden ödenebilir. 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

7 nci madeyi okutuyorum : 
Madde 7. — Futbol Federasyonu özel fonundan 

ücret almak sureti ile çalıştırılan personelden yazılı 

müracaatta bulunanlar Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü Teşkilatı maaşlı kadrolarına atanırlar. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 8. — Mülkiyeti Beden Terbiyesi Genel 

Müdürlüğüne ait olan tesislerde yapılacak sportif 
yarışmalarda kimlerin ücretsiz yararlanacağı, Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğünce düzenlenecek bir yö
netmelikle tespit edilir. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum: 
Madde 9. — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde 

yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

10 ncu maddeyi okutuyorum: 
Madde 10. — Bu Kanunu Maliye ve Gençlik ve 

Spor bakanları yürütür. 
BAŞKAN — 10 ncu maddeyi oylarınıza sunu

yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Her iki bütçe de hayırlı olsun efendim. 
Tasarı ayrıca açık oya sunulacaktır efendim. 
Bütçe görüşmelerine devam etmek için 23.2.1979 

Cuma günü saat lO.OO'da toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Saygılarımla. 

Kapanma Saati : 02.20 
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ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
X I . - 1979 Yılı Büjtçe Kanunu Tasarısı ve But-' 

çe Kanma Koım|ilsy!onm Raporu ile 1979 Yılı Betçe 
Kanunu Tasarıisıinlda Yapılan Değişiiıkjlliğe Dair C. Sena
tosu Barklandığı Tezlkerfesii ve Bütçe Kainma Komisyonu 
Raporu. (M, Meclisi: 1/20(8; C. Senatosu: 1/583) (M. 
ıMecilüsi S. Saynsı: 322; C. Senatosu S. Sayısı: 844) 
(İDağıtma tarjilhi: 15 . 2 . '1979) 

X 2. — 1979 Yuh Kczayotları Genel Müdürlüğü 
ıBütiçe Kamunu, Taîsarjsı ve Bütçe Kainma KomliısyCH 
mu Raporuna Dair C. Senlatosu ve Büıtlçe Kanma 
Komisyonu Baiş(klajtı'b(k,fl!â ı Tezfkelreılıeri (M. Meclisi : 
1/23Q; C, Senatosu : 1/605) (M. MecM S. Sayısı . 
312; C. Senlatosu S. Sayısı : 866) (Dağıtımla tarihi : 
14 .; 2 . 1979) 

X 3, — 1979 Yılı Beden Teribiyesi Genel Müdür
lüğü, 'Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kanma Ko
misyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bültçe Karma! 
Komiisjyonu Basjkjanllıikjlan Teizkiereljerii (M. Meeîisi : 
1/23H; C. Senatosu : 1/606) (M. Meclisi S. Sayısj 
313; C. Senatosu S. Sayısı : 867) (Dağıitma tarihi : 
14 . 2 , 11979) 

X 4. — 1979 Yılı Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
(Bütçe Kanma, Koımisyiomu Raporuna Dair C. Sema-
tosu ve Bütçie Karma Komilsfyonu Başfcanliikları Tez-
Ikieııeleri (M. Meclisi : 1/232; C. Senatosu : 1/607) 
(M. Meclisli S. Sayısı : 314; C. Senatosu S. Saiyısı : 
868) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1979) 

X 5, — 1979 Yılı Hudut ve Sahiiler Sağlık, Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kamunu Tasarısı ve Bütçe Kar^ 
ma Köimjilsyioniu Raporuna Dair C. Senatosu ve Büt
çe Kanma Kolmiisyionu Başjkamhklan Tezkereleri 
ıÇM, Meclisi : 1/233; C. Senatosui: 1/608) (M. Meclisi 
S. Sayısı: 3İ15; C. Senatosu S. Sayısı : 869) (Dağıt
ma tarihli : 1 4 . 2 , 1979) 

X 6. — 1979 Yılı Devlet Su fşll'eri Genel Müdür
lüğü Bültçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kanma Ko

misyonu Raporuma Dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ına Komisyonu Baışjkjanlılkları Tezkereleri (M. Mec-
M : 1/234; C. Senlatasıul: 1/609) (M, Meefei S. San 
yılsı : 3116; C. Senatosu S, Sayısı : 870) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 . 1979) 

X 7. — 1979 Yılı Petrol İsteri Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komjİlsylonu BaŞkanlik^ari Tezkereleri (M. Meclisi : 
1/235; C. Senlatosu : 1/610;) (M, Meclisi S. Sayısı : 
3'17; C. Senatosu S. Sayısı : 871) (Dağıtma; tarihi : 
14 . 2 , 1979) 

X 8. — 1979 Yılı Defvlet Ürjataıe Çiftlikleri Genel 
Müldürflüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bültçe Kar
ma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyonu BaşJkjainlılkİan Tezkereleri (M. 
Meclisi: 1/236; C, Senatosu!: 1/611) (M. Meclisi 
S. Sayısı: 318; C. Senatosu S. Sayısı : 872) (Da
ğıtma tarihi : 14.2.1979) 

X 9. — 1979 Yılı Tejkel Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu Talsarısa, ve Bültçe Kanma Komisyonu: Rar 
poruna Dair C. Senatosu Ve Bütçe Kanma Komis
yonu BaşSkjajnlik/îarı Tezjkeneljeri (M. Meclisi : 1/237; 
C. Senatosu : 1/612) (M. Meclisi S. Sayısı: 319; 
ıC. Senatosu S. Sayısı : 873) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1979) 

X 10, — 1979 Yılı Orman Genel Mü/dürfiğü Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kanma Komisyonui 
Raporuna Dalir C. Setnaıtlasu ve Bütçe Karıma Ko
misyonu Başlkıanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 
l/23«; C. Senatosu : 1/613) (M. Meclisi S. Saiyısı : 
32Q; C. Senatosu S. Sayısı : 874) (Dağıtmja tarihi : 
14 . 2 M (1979)| 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X 1. — 1979 Yılı Toprak ve Tarım Reformu Müs-. 
teşarhğı Bütçe Kanunu Tasarısı (M. Meclisi: 1/209; 
C. Senatosu: 1/584) (İM. Meclisi S. Sayısı : 292; Ç. 
Senatosu S. Sayısı : 845) . 

(Devamı arkada) 
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X2. — 1979 Yılı Vaögıflıar Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu Tasamı (M. Meolsi: 1/21:0); C. Senatosu : 
1/585) (ıM. Meclisi S. Sayısı: 293; C. Senatosu S. Sa
yısı : 846) 

X 3. — 1979 Yıılı Anadolu Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarılsı (M. Meclisi: 1/211; C. Senatosu: 
1/586) l(M. Meclisi S. Sayısı!: 294; C. Senatosu S. Sa
yısı : 847) 

X 4, — 1979 Yıllı Anlkjana, Üniversitesi Büıtçie Ka-
raujnu Tasam (M. Meclisi : 1/212; C Sematosu : 
'1/5187) (M. Meclisli S, Sayıisı': 295; C. Sertatosu S. Sa
yısı: -848) 

X 5. — 1979 Yılı Atiattüınk, Üniversitesi Bütçe Ka-
ınıunıu Taisarısı (ıM. Meclisi: 1/213; C. Senatosu : 
1/588) (M, MıeciIisİ S. Sayısı : 296; C. Senatosu : 
S. Sayısı : 849) 

X 6, 1979 Yıılı Boğaziçi Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı (İM. Meclisli: 1/214; C. Senatosu : 
1/5189) (M, Meclisi S. Sayısı : 297; C. Senatosu S. Sa
yıisı : 850) 

X 7. — 1979 Yıılı Bursa Üniversitesi Bütçe Ka^ 
nunıu Tajsarıisı (M. Meclisi: ıl/215; C. Senatosu : 
1/590) (M, Meclisli S. Sayısı : 298; C. Senatosu S. Sa
yısı : 5(81) 

X 8. — 1979 Yılı Gulmlhuriyat Üniversitesi Bütçâ 
Kanunin Tasarıisı (M. Meclisi : 1/216; S. Senatosu : 
d/591) (M.: Meclisi S. Sayısı : 299; C Senatosu S. Sa
yısı : 852) 

X 9. — 1979 Yılı Çulkjuroiva Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Taisarısı, (ıM. Meclisi : 1/217; C. Senatosu : 
1/592) (OM. Meclisi S. Sayısı : 3Q0; C. Senatosu S. Sa
yısı : 853) 

X 10, — 1979 Yalı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe 
Kanunla Tasarısı (M. Meclisi: il/21'8; C. Senato: 
/1/593) (M, Meclisi S. Sayısı : 3C|1; C. Senatosu S. Sa
yısı : 854) 

X 11. — 1979 Yıılı Ege ÜniiMeflsitesi Bütçe Kamu
nu Tasarteı (M. Meclisi : 1/219; C. Senatosu : 1/594) 
(!M. Meclisi S. Sayısı : 30(2; C. Senatosu S. Sayısı : 
855) 

X 12. — 1979 Yılh Fırat Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ('M. Meclisli : 1/220; C. Senatosu : 
1/595) (M. Meclisi S. Sayısı : 303; C. Sertatosu S. Sa
yısı 8'56) 

X 13. — 1979 Yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı (M. Meclisi : 1/221; C. Senato'su : 
1/596) (M. Meclisli S. Sayısı: 3Q4; C. Senatosu S. Sa
yısı : 857) 

X 14. — 1979 Yılı İnlönjü Üniversitesi Bütçe Ka
munu Tasarısı (M. Meclisi : 1/222; C. Senatosu : 
1/597) (M. Meclisi S. Sayısı : 3Q5; C. Senatosu S. Sa-
yisı ;| 858) 

X 15. — 1979 Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi 
©üCçe K'anuıiıu Tasarısı (M. M'eciliisü: 1/223; C. Se
natosu1: 1/598) (M. Meclisi S. Sayısı: 306; C. Sena
tosu S, Sayısı : 859) 

X 16. — 1979 Yılı İstanlbul Üniversitesi Bütçe 
iKaınutıu Tasarısı (M. Mıecfei : 1/224; C. Senlatosu : 
il/599) (M. Meclsı S. Sayısı : 307; C. Senatosu S. Sa
yısı : 860) 

X 17. — 1979 Yılı İktisadi ve Ticari İlimler Aka. 
demlileri Bütçe Kanunu Tasarısı (M. Meclisi : 1/225; 
C. Senatosu : 1/600) (M. Meclisi S. Sayısı : 321; 
C. Senatosu S, Sayısı : 861) 

X 18. — 1979 Yılı Karadeniz Teknik Üniversi
tesi Bütçe Kanunu Tasarıısı '(M. Meclisi : 1/226; 
IC. Senatosu : 1/601) (M. Meclisi IS. Sayısı : 30(8; 
C. Senatosu S. Sayısı: 862) 

X 19. — 1979 Yıllı Kayserü Üniversitesi Bütçe 
Kanıunu Taisarısı (M. Meclisi : 1/227; C. Senatosu : 
1/602) (M. Meclisi S. Sayısı : 309; C. Senatosu S. Sa
yısı : 863) 

X 2Q. — 1979 Yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe 
Kanjunu Taisarısı (M. M:eolisi : 1/228; C. Senatosu : 
1/603) (M. Meclisi S. Sayısı : 310; C. Senatosu S. Sa
yısı : 864) 

X 21. — 1979 Yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe Ka-
ınuınu Tasarısı (M. Meclisli : 1/229; C. Senatosu : 
1/604) (M. Mecisi S, Sayısı : 311; C. Senatosu S. Sa
yısı : 865) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE IMBCLİS, ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜLMELER 
iö 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİİSYONLARIDAN GELEN DİĞER İŞLER 

(X) Açık oylamaya tabi işler. 
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Dö«em : 5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 312 
Toplantı : 2 

1979 Yılı Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/230; 

C. Senatosu : 1/605) 

(Not : C. Senatosu S. Sayış» : 866) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 11 . 2 . 1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7035-1 j605 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 2 . 2 . 1979 gün ve 1/230-66 sayılı yazınız: 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 2 . 1979 tarihli 39 ncu Birleşiminde aynen, ve açık oyla kabul 

olunan Karayolları Genel Müdürlüğü 1979 yılı Bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK O YNETİCESİ : 113 

Kabul : 95 
Ret : 18 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 12.2. 1979 
Esas No. : 1/230, C.S. 1/605 

No. •: \99 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 2 . 1979 tarihli ve 39 ncu Birleşiminde aynen kabul edilen 
«1979 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu ekli 
olarak gönderilmişjir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için durumu bilgilerinize sunuyorum. 
Saygılarımla. 

Yılmaz Alpaslan 
Tekirdağ Milletvekili 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

• > • - « 





Dönem : 5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 313 
Toplantı : 2 

I 

1979 Yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (İM. Mec

lisi : 1/231; C. Senatosu : 1/606) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 867) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 11 . 2 . 1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7036-1 /'606 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
İlgi : 2 . 2 . 1979 gün ve 1/231-65 sayılı yazınız: 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 2 . 1979 tarihli 39 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 

olunan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1979 yılı Bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Âtalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : 115 

Kabul 97 
Ret : 18 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 12.2. 1979 
Esas No. : 1/231, C.S. 1/606 

No. : 100 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 2 . 1979 tarihli ve 39 ncu Birleşiminde aynen kabul edilen 
«1979 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu 
ekli olarak gönderilmiştir.' 

Genel Kurulun olurlarıhın sağlanması için durumu bilgilerinize sunuyorum. 
Saygılarımla. 

Yılmaz Alpaslan 
Tekirdağ Milletvekili 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
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